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УВОДНИК

     

На са мом по чет ку 2011. го ди не пред ва ма се на ла зи пр ви број 
ча со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао у овој го ди ни. И у овом бро ју мо
же те на ћи ве ли ки број ква ли тет них ра до ва ко ји се ба ве ак ту ел ним 
те ма ма оправ да ју ћи ти ме ви сок ква ли тет ко ји ужи ва наш ча со пис. 
Глав на те ма овог бро ја но си на зив ,,По ли тич ки ак те ри, јав ност и 
де мо крат ска тран сфор ма ци ја’’. Ђор ђе Сто ја но вић, Дар ко Га ври ло
вић, Ми ро сла ва Фи ли по вић, Ма ри ја Ђо рић, Ду шан Ву чи ће вић, Гор да
на Мар ја но вић, Вла ди мир Ми хај ло вић, Ми ле на Пе шић и Алек сан дар 
Но ва ко вић су нам у окви ру ове те ме по ну ди ли пет ве о ма зна чај них 
ра до ва.

Ђор ђе Сто ја но вић и Дар ко Га ври ло вић се ба ве ана ли зом раз
ли чи тих те о риј ских при сту па фе но ме ну вођ ства. Ми ро сла ва Фи ли
по вић и Ма ри ја Ђо рић ука зу ју да са вре ме но по ли тич ко и еко ном ско 
окру же ње пред ста вља озби љан иза зов тра ди ци о нал ном про фи ли
са њу по ли тич ких пар ти ја. Том при ли ком се раз ма тра ју ево лу ци ја 
ста во ва и по ли ти ке по је ди них вла да пре ма ин тер вен ци ји у при ро ди 
у пе ри о ду 19952007, али и слич но сти и раз ли ке ле ви це и де сни це  у 
њи хо вом при сту пу еко ном ској сло бо ди. Ду шан Ву чи ће вић у свом ра
ду вр ши кри тич ку ин тер пре та ци ју Лај пхар то вог те о риј ског окви ра 
и ана ли зу ње го вих мо де ла не ве ћин ске де мо кра ти је – кон со ци ја тив ну, 
кон сен су ал ну и де мо кра ти ју са по де ље ном вла шћу. Гор да на Мар ја
но вић и Вла ди мир Ми хај ло вић нам да ју јед ну нео кла сич ну син те зу у 
ма кро е ко ном ској те о ри ји и по ли ти ци. Ми ле на Пе шић и Алек сан дар 
Но ва ко вић, по ла зе ћи од ва жно сти ко ју јав ност има за функ ци о ни са
ње де мо кра ти је и нор ма тив них прет по став ки ко је се ве зу ју за ње но 
функ ци о ни са ње, су у свом ра ду ис тра жи ва ли ре ла ци је ме диј ског по
сре до ва ња дру штве не/по ли тич ке ствар но сти и про це са кон сти ту и
са ња јав но сти/јав ног мње ња.

На кон глав не те ме овог бро ја сле ди ру бри ка ко ја се ба ви ин
сти ту ци ја ма и по ли тич ким си сте мом Ср би је. У окви ру ове ру бри ке 
Ог њен При би че вић се ба ви ана ли зом по ли тич ког раз во ја нај ва жни
јих пар ти ја де сни це у Ср би ји на кон 2000. го ди не. Он на ро чи то у фо
кус сво је ана ли зе ста вља Де мо крат ску стран ку Ср би је, Срп ску ра
ди кал ну стран ку и Срп ску на пред ну стран ку, на ста лу на кон рас це па 
ме ђу ра ди ка ли ма кра јем 2008. го ди не. По ред ове ве о ма ин те ре сант
не ана ли зе ов де још мо же те на ћи и ра до ве Сне жа не Грк, Мла де на 



Ли ша ни на и Са ње Шу ља гић. Сне жа на Грк нам у свом ра ду по ру чу је 
да ће за от кла ња ње про бле ма фи нан си ра ња со ци јал них и пен зи о них 
фон до ва у на ред ној де це ни ји или две ,,уве зе на» рад на сна га би ти по
кре тач раз вој ног про из вод ног ци клу са.  Мла ден Ли ша нин пред ста
вља уло гу др жав них ор га на и су бје ка та у про це су кре и ра ња и ре а
ли за ци је спољ не по ли ти ке Ср би је. Са ња Шу ља гић се ба ви ана ли зом 
узро ка стаг на ци је и па да жи вот ног стан дар да у ру рал ним под руч
ји ма Ср би је у по след њих не ко ли ко де це ни ја. 

По ред ове ру бри ке у овом бро ју мо же те на ћи и три зна чај не 
ана ли зе, у окви ру ру бри ке ,,Иза зо ви по ли тич ке и еко ном ске кри зе”, 
ко је се ба ве ве о ма ак ту ел ном те мом ко ја по тре са не са мо на ше, већ 
и чи та во свет ско дру штво, а то је про блем пре ва зи ла же ња по ли
тич ке и еко ном ске кри зе. Го ран Ми ло ше вић ука зу је да су ин стру мен
ти угро жа ва ња ви тал них вред но сти дру штва у од но су на ра ни ји пе
ри од оста ли исти и да су се са мо про ме ни ли мо да ли те ти де ло ва ња. 
Пре ма ње му, еко ном ска кри за пред ста вља фак тор угро жа ва ња без
бед но сти Ср би је, при че му је ве за из ме ђу еко но ми је и без бед но сти 
нај ја сни је из ра же на кроз ме ђу за ви сност при ба вља ња и рас по ре ђи
ва ња еко ном ских ре сур са у ци љу успе шног функ ци о ни са ња др жа ве 
у оства ри ва њу си сте ма без бед но сти. Вла ди мир Пр ву ло вић и Вла ди
мир Вуч ко вић ана ли зи ра ју за јед нич ке фак то ре раз во ја кри зе и по ку
ша ва ју да да ју утвр де да ли су они спе ци фич ни за од ре ђе не др жа ве и 
еко ном ска окру же ња или је реч о ис ку стви ма ко ја мо гу да по слу же 
као ге не рал но упо зо ре ње свим др жа ва ма. Вла ди мир Ма рин ко вић у 
свом ра ду ис ти че да по ли тич ка и еко ном ска од го вор ност пред ста
вља ју услов из ла ска из кри зе.

Овај број ча со пи са је обо га ћен и ру бри ком ,,Ак ту ел но” уну тар 
ко је Ми ро љуб Јев тић ука зу је да ислам ски екс тре ми зам пред ста вља 
об лик угро жа ва ња Ки не, док Де јан Ор лић ана ли зи ра Европ ску уни ју 
у про це су ста би ли за ци је и при ла го ђа ва ња. На да Ра ду шки раз ма тра 
де мо граф ске ком по нен те на ци о нал ног иден ти те та. У окви ру ове ру
бри ке се на ла зи и пре вод ра да Ва хид Абд ал Ме гид, ко ји је пре у зет из 
ча со пи са ,,Шу ун ара би ја”, али и рад Зо ра на Ни ко ли ћа ко ји се ба ви 
со ци о ло ги јом пра ва.

По што ва не ко ле ге, ве ли ки број ква ли тет них ра до ва ко је мо
же те на ћи у овом бро ју сва ка ко пред ста вља глав ну ка рак те ри сти ку 
на шег ча со пи са и ства ра оба ве зу да у сва ком бро ју из но ва ис пу ни мо 
овај за да так. Ре дак ци ја ча со пи са се на да да ће и овај број ча со пи са 
Срп ске по ли тич ке ми сли од го во ри ти по тре ба ма ва шег на уч ног и 
ис тра жи вач ког ра да.
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ОД МОДЕРНЕ ПАРАДИГМЕ 
ВОЂСТВА КА ПОСТ-МОДЕРНОЈ 

ПАРАДИГМИ ВОЂСТВА

Сажетак
Рад ана ли зи ра раз ли чи те те о рет ске при сту пе фе но ме ну 

вођ ста ва. Кон ста ту је се да мо дер на па ра диг ма на ги ње ка то ме да 
вођ ство схва ти као до бар ме наџ мент. Та ква кон цеп ту ал на кон сте-
ла ци ја, ко ја је про дукт ин ду стриј ског дру штва, ње го ве кул ту ре 
и ор га ни за ци је, у пр ви план ис ти че раз ли чи те сти ло ве и ме ре ње 
ефи ка сно сти као кар ди нал не ква ли те те сми сле ног вођ ства. У су-
прот но сти са та квом по зи ци јом, пост-мо дер на па ра диг ма се од ре-
ђу је на ви ше суп стан ти ван на чин, као ин тер ак ци ја из ме ђу во ђе и 
след бе ни ка, обе ле же на на ме ром за ме ња њем, и ба зи ра на на етич-
ким прет по став ка ма и не-при нуд ном ак тив ном ути ца ју (пер су а зи-
ји). Но ва па ра диг ма ар ти ку ли ше и кри тич ку ди мен зи ју вођ ства, 
ње го ве ко му нал не, со ци јал не и по ли тич ке аспек те и тре ти ра га као 
на чин за пре ва зи ла же ње про бле ма ко лек тив ног де ло ва ња.
Кључ не ре чи: вођ ство, во ђе, след бе ни ци, мо дер на па ра диг ма вођ ства, 

пост-мо дер на па ра диг ма вођ ства, ка па ци те ти, де мо кра ти-
ја.

На пр ви по глед, ком плек сни со ци јал ни фе но мен вођ ства, ко ји 
у срп ској ака дем ској за јед ни ци ни је ни из да ле ка из у ча ван сра змер-
но ње го вом зна ча ју за срп ско дру штво и екс тра-ис тра жи вач ком 
трет ма ну у свет ској ли те ра ту ри, пред ста вља је дан од оних уни-
вер зал них пој мо ва ко ји би мо гли ући у не ки „ко нач ни ме та-збир“ 
аутен тич них, ин трин сич них ка рак те ри сти ка чо ве ка, то јест ње го-
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вих иде ја и кре и ра них ин сти ту ци ја. Оно ли ко ко ли ко је мо гу ће, па 
чак и по жељ но, про ми шља ти не ку за јед ни цу или ор га ни за ци ју без 
„ме та-фак то ра“ пре де сти ни ра ног во ђе (као по се до ва ња „ка пи та ла“ 
ин хе рент них осо би на лич но сти), то ли ко је то на гра ни ци не мо гу-
ћег ка да се ра ди о „про це су ал но-ди ја лек тич ком фак то ру“ мо гућ но-
сти да сва ко бу де во ђа и след бе ник, то јест „син гу лар но вођ ство" 
је увек „плу рал но“ по сво јој при ро ди и кон тек сту, док је си ту а ци ја 
у ко јој су сви во ђе уто пи ја par ex cel len ce. Без ика кве по тре бе да 
се про фи ли ше ствар ни до мет ути ца ја во ђе или по бли же раз ја сне 
окол но сти ко је су до ве ле до не ког исто риј ског де ша ва ња, це ло куп-
на „сва ко днев на“ пер цеп ци ја исто ри је је пре пу на „фа тал них исто-
риј ских чво ри шта“ у окви ру ко јих во ђе из раз ли чи тих обла сти, у 
ви ше или ма ње слич ним си ту а ци ја ма, по чев од по ли ти ке, пре ко 
еко но ми је, па све до умет но сти и ре ли ги је, по ста ју ци ви ли за циј ски 
хе ро ји или тра ги ча ри, што се мо же од ре ди ти и као кул ту ро ло шко-
сим бо лич ки фун да мент ми та о вођ ству. Тај, за по тре бе ово га ра да, 
са мо кон ста то ва ни мит се за пра во мо же дво ја ко ин тер пре ти ра ти, 
он не са мо што про ду ку је иде ју о не мо гућ но сти ор га ни за ци је без 
вођ ства „уна пред да тих“ во ђа, не го и чи та ву људ ску исто ри ју ре ду-
ку је на појединачнe херојскe чинoве вођ ства „ви шим ге но тип ским 
пла ном“ де тер ми ни са них во ђа. Ово им пли ци ра да по јам во ђе не 
тре ба иден ти фи ко ва ти са по зи ци јом во ђе, јер ни је ну жно да по-
зи ци о не во ђе во де, за у зи ма ти од ре ђе ну (хи је рар хи зо ва ну или хе-
ре ди тар ну) по зи ци ју не зна чи и ауто мат ски би ти во ђом (ма да је 
би ро крат ско-ме на џер ски мо дел вођ ства ба зи ран на ран гу из у зет но 
при су тан у са вре ме ној ли те ра ту ри1)). Пре ли ми нар но се мо же ре ћи 
да вођ ство под ра зу ме ва од ре ђе но де ло ва ње у од но су пре ма фор-
му ли са ној ви зи ји, парт нер ску мо би ли за ци ју (или ор га ни за ци ју) 
дру гих (пре ва зи ла же ње про бле ма ко лек тив ног де ло ва ња) у сме ру 
оства ре ња од ре ђе них про ме на.

Иде ја да је вођ ство у кри зи већ ду жи вре мен ски пе ри од пред-
ста вља лајт мо тив у од но сним ака дем ским оп сер ва ци ја ма фе но-
ме на, где пре о вла ђу је усред сре ђе ност на (гло ри фи ко ва не или ди-
фа ми ра не) во ђе а не на вођ ство, ко је је та ко до ве де но у по зи ци ју 
јед не од нај а трак тив ни јих, али нај ма ње схва ће них ис тра жи вач ких 
по ја ва, че сто про пу ште не кроз ана ли тич ку при зму ме то до ло шки 
про бле ма тич не де скрип ци је, са ре зул ти ра ју ћом упро шће но шћу и 
на ив но шћу.2) У том сми слу, го то во да не по сто ји аутор ко ји се ба-

1) Fo ster, W. „To ward a Cri ti cal Prac ti ce of Le a der ship.“ у Smyth, J. (ур.) Criticalperspectives
oneducationalleadership. Ro u tled ge, Lon don, 2005, стр. 30-31.

2) Упо ре ди са Burns, J. M. Leadership.Har per & Row, New York, 1978, стр. 1-2.; Nye, J. S. 
ThePowerstoLead.Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, New York, 2008, стр. 1.; Ben nis, W. 
G. „Le a der ship the ory and ad mi ni stra ti ve be ha vi or: the pro blem of aut ho rity.“ Administrative
ScienceQuarterly, 4, 1959, стр. 259.; Wat kins, P. „Le a der ship, po wer and symbols in edu ca-
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вио вођ ством а да ни је дао вла сти ту (ова кву или она кву) де фи ни-
ци ју истог.3) По Џо зе фу Ро сту (Jo seph Rost) мо гу се ре ги стро ва ти 
три но се ћа про бле ма у про у ча ва њу вођ ства: (1) ста вља ње на гла ска 
на пе ри фер не ква ли те те вођ ства и фор си ра ње иде ја и ин фор ма ци ја 
ко је во ђа и след бе ни ци мо ра ју да зна ју у спе ци фич ној про фе си ји 
или ор га ни за ци ји за рад ме ђу соб ног ути ца ња по кри ве ног од но сом 
во ђе ња; (2) не мо гућ ност пре ци зног и кон ци зног де фи ни са ња фе-
но ме на вођ ства; и (3) не по сто ја ње пре по зна тљи ве шко ле вођ ства, 
ко ја би ин те гри са ла све по сто је ће ин фор ма ци је о вођ ству и та ко 
уоб ли чи ла раз у ме ва ње вођ ства по треб но за ње го во из у ча ва ње и 
при ме ну у ор га ни за ци ја ма и дру штву.4)

До дај мо, ка да се ра ди о по ли тич ком вођ ству, због то га што 
јој је има нен тан на род ни су ве ре ни тет, де мо кра ти ја и вођ ство се на-
ла зе у од ре ђе ном ста њу пер ма нент не на пе то сти.5) Са јед не стра не, 
то је про блем де мо крат ског вођ ства по се би: де мо кра ти ја има по-
тре бу за до брим во ђа ма, али, си мул та но, због по све ће но сти јед-
на ко сти, де мо кра ти ја ин кор по ри ра и от клон пре ма ја ким во ђа ма. 
Услед то га, де мо крат ску прак су ка рак те ри шу кон стант не по ла га ње 
на де у во ђе и, исто вре ме но, про пи ти ва ње њи хо вог ле ги ти ми те та. 
Са дру ге стра не, због то га што у де мо кра ти ја ма ни ко не ма Бо гом 
или при ро дом за га ран то ва но пра во да во ди, сва ко се на ла зи у јед-
на кој по зи ци ји по пи та њу по ста ја ња во ђом. Та ква кон јунк ци ја ре-
зул ту је дис пер зи јом си стем ски та ча ка где се вођ ство мо же упра-
жња ва ти. Ли бе рал ни страх од ин ди ви ду ал не кон цен тра ци је мо ћи 
је про ши рен и на кон цен тра ци ју мо ћи гра ђа на (љу ди или на ро да), 
па се ње на рас по де ла из ме ђу раз ли чи тих слу жби ко ри сти да би се 
огра ни чи ло по тен ци јал но де мо крат ско вла да ње без до вољ ног ува-
жа ва ња пра ва и по тре ба по је ди на ца. Ова ин трин сич на ам би ва лен-
ци ја се мо же тре ти ра ти као ка рак те ри сти ка ко ја об ја шња ва и сна гу 
и сла бо сти де мо крат ског вођ ства.

ti o nal ad mi ni stra tion.“ у Smyth, J. (ур.) Criticalperspectivesoneducationalleadership. Ro-
u tled ge, Lon don, 2005, стр. 20.; McCall, M. и Lom bar do, M. (1978) ‘Whe re el se can we go?’ 
у McCall, M. и Lom bar do, M. (ур.), Leadership:WhereElseCanWeGo?Du ke Uni ver sity 
Press, Dur ham, 1978, стр. 151.; Пе тро вић, З. Политичкилидершип:огледиопост-модер-
номвођству. Ин сти ту за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 7.

3) Stog dill, R. HandbookofLeadership:ASurveyofTheoryandResearch. Free Press, New 
York, 1974, стр. 7.

4) Rost, J. C. LeadershipfortheTwenty-FirstCentury. Pra e ger, Lon don, 1991, стр. 3, 6, 9.

5) Ka ne, J., Pa ta pan, H. и Hart, P. „Dis per sed De moc ra tic Le a der ship.“ у Ka ne, J., Pa ta pan, 
H. и Hart, P. (ур.) DispersedDemocraticLeadership:Origins,Dynamics,andImplications. 
Ox ford Uni ver sity Press, New York, 2009, стр. 2-3.; као по себ но ин те ре сан тан по ово ме 
пи та њу мо же би ти и кон цепт асо ци ја тив не де мо кра ти је,  ви ди Сто ја но вић, Ђ. „Нео-кор-
по ра тив ну кон цепт “ва у чер ске-де мо кра ти је.“ Српскаполитичкамисао, 29(3), 2010, стр. 
11-40.
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Глав на ин тен ци ја ово га ра да је да се кроз ана ли зу раз ли чи тих 
при сту па фе но ме ну вођ ства (те о ри ја „ве ли о ког чо ве ка“, те о ри ја 
цр та лич но сти, би хе ви о рал не те о ри је, си ту а ци о не и кон тин гент не 
те о ри је, те о ри ја ха ри змат ског вођ ства, те о ри ја ви зи о нар ског вођ-
ства, те о ри ја тран сак ци о ног вођ ства и те о ри ја тран сфор ма ци о ног 
вођ ства) на пра ви што ја сни ја ди стинк ци ја из ме ђу мо дер не или ин-
ду стриј ске и пост-мо дер не или пост-ин ду стриј ске па ра диг ме вођ-
ства. Ер го, пра ти ће се ме та мор фо за ли не ар ног (во ђо-цен трич ног) 
ин ду стриј ског схва та ња вођ ства из ра же ног пре ко: (1) по ве за но сти 
во ђе и след бе ни ка (ко ји су за пра во под ре ђе ни) пре ко хи је рар хиј ски 
ком по но ва ног лан ца ко ман до ва ња (на ред би и из вр ше ња, на гра ди и 
санк ци ја); (2) фор му ли са ња груп них или ор га ни за циј ских ци ље ва 
од стра не во ђе, где под ре ђе ни при хва та ју та ко про мо ви са не ци ље-
ве и де лу ју у сме ру њи хо вог оства ре ња; (3) при мар но јед но смер-
ног ко му ни ка тив ног про це са; (4) по зи ци о ни ра ња во ђе пре ко по се-
до ва ња пра вих од го во ра и ре ак ци ја, што га ди рект но ква ли фи ку је 
за пред вод ни штво, ка ви ше смер ном по стин ду стриј ском по и ма њу 
вођ ства као не при сил ног од но са ути ца ња из ме ђу во ђа и след бе ни-
ка, ко ји не спор ном пар ти ци па ци јом, гра де од нос вођ ства, си мул та-
но би ва ју ћи у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и во ђе ни и во ђе, са на ме ром 
ме ња ња, а на са про ме ном као про дук том, и са за јед нич ком свр хом 
(пре ва зи ла же ње про бле ма ко лек тив ног де ла ња) обе ле же ном кри-
тич ким, еду ка тив ним и етич ким (про це су ал ним и са др жин ским) 
аспек ти ма.

ОСОБИНЕ, ПОНАШАЊЕ ИЛИ СИТУАЦИЈА

Збир но по сма тра но, мо же мо при ме ти ти две до ми нант не 
стру је, два ста ја ли шта, у ана ли зи вођ ства: (1) ор то док сну пер спек-
ти ву, ко ја је ба зи ра на на пој му ефи ка сно сти, јер по ла зи од прет-
по став ке да се вођ ство од ви ја у ра ци о нал но кре и ра ним ин сти ту-
ци ја ма, те да је фун да мен тал на функ ци ја вођ ства мо би ли за ци ја 
след бе ни ка у сме ру ор га ни за ци о но-ко лек тив но пла си ра них ци-
ље ва (као по се бан не до ста так ова кве по став ке мо же се кон ста то-
ва ти од су ство ве зе из ме ђу ор га ни за ци о не по ли ти ке и про це ду ра 
вођ ства са ши рим по ли тич ко-еко ном ским дис кур сом нео ли бе ра-
ли зма); и (2) кри тич ку пер спек ти ву, ко ја об у хва та раз ли чи те со-
ци о ло шке кон цеп те, укљу чу ју ћи дру штве ну струк ту ру, про це се, 
кул ту ру и нор ме, ори јен ти са не ка от кри ва њу на чи на пу тем ко јих 
моћ, кон тро ла, кон флик ти и ле ги тим ност ути чу на ди на ми ку од но-
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са во ђа-след бе ник.6) Као је већ у уво ду су ге ри са но, вођ ству се, са 
јед не стра не, мо же при сту пи ти на на чин да се во ђа по ста ви у сам 
цен тар ис тра жи вач ке па жње. Та ква усред сре ђе ност об у хва та ква-
ли те те, по на ша ње и си ту а ци о не ре ак ци је оних ко ји се пред ста вља-
ју као или су ста ту сно-ор га ни за ци о но (ти ту лар но) од ре ђе ни као во-
ђе, вођ ство је иден ти фи ко ва но са оним шта они је су или шта чи не, 
па во ђа де фи ни ше вођ ство, а глав но ана ли тич ко пи та ње је: „Ко су 
во ђе?“ Са дру ге стра не, вођ ству се мо же при сту пи ти и као не че му 
што је ши ре по ста вље но у од но су на сим пли фи ко ва ну укуп ност 
ква ли те та, по на ша ња и си ту а ци о них ре ак ци ја во ђа, оно је, да кле, 
ши ре по ста вље но од ак ци о них и пер со нал них ка рак те ри сти ка во ђе 
и об у хва та све оно што од ре ђу је ко мо же да бу де во ђа, те је глав но 
ана ли тич ко пи та ње: „Шта је вођ ство?“ Вођ ство мо же мо тре ти ра-
ти и као ко лек тив ни про цес ко ји об у хва та и во ђе и след бе ни ке, те 
на ста је у спе ци фич ном дру штве ном и исто риј ском кон тек сту. При 
то ме, ну жно је на пра ви ти на чел ну ди стинк ци ју из ме ђу упра вља ња 
(ме наџ мен та) и вођ ства: док је упра вља ње фо ку си ра но на лич не 
про бле ме и про бле ме људ ских ре сур са, ор га ни за ци о ну по став ку 
и струк ту ру, при пре му од ре ђе них фон до ва (бу џе та) и њи хо во из-
вр шно ан га жо ва ње, ефи ка сност и ути ли тар ност, то јест на уну тра-
шња ор га ни за ци о на пи та ња, власт, так тич ке ци ље ве и кон тро лу, 
до тле је вођ ство усме ре но на ви зи ју, кон стру и са ње „ве ли ке сли ке“, 
про ме не, ино ва ци ју, стра те гиј ске ори јен ти ре, свр ху или свр хе и бу-
дућ ност.7) 

Ту раз ли ку мо же мо да фор му ли ше мо и пре ко сле де ћих ди-
стинк ци ја: (1) за вођ ство је ка рак те ри сти чан од нос ко ји се ба зи-
ра на ути ца ју, док се упра вља ње ба зи ра на вла сти (ини ци ра ње ци-
ље ва и стра те ги ја на су прот при ме не по ли ти ке и про це ду ра); (2) 
од нос вођ ства ка рак те ри шу во ђе и след бе ни ци, од нос упра вља ња 
ме на џе ри и под ре ђе ни (лич на моћ на су прот по зи ци о не мо ћи); (3) 
вођ ство је усме ре но ка ствар ним про ме на ма, док се ме на џер ство 
за сни ва на про ду ко ва њу и про да ји до ба ра и/или услу га (фор ми-
ра ње кул ту ре на за јед нич ким вред но сти ма на су прот кон зер ва ци је 
по сто је ће струк ту ре); и (4) про ме не ко је су епи цен тар вођ ства ма-
ни фе сту ју уза јам не ци ље ве, док до бра и/или услу ге ре зул ти ра ју из 
ко ор ди ни ра них ак тив но сти (ства ра ње емо ци о нал не ве зе са след бе-

6) Ви ди Brat ton, J., Grint, K. и Nel son, D. L. OrganizationalLeadership.Thom son So uth-We-
stern, Ма сон, 2005.

7) Kot ter, J. P. „What Do Le a ders Re ally Do.”у Ga bar ro, J. J. (ур.) ManagingPeopleandOrga-
nizations. Har vard Bu si ness School Pu bli ca ti ons, Bo ston, 1992, стр. 103.; и Iles, P. и Pre e ce, 
D. „De ve lo ping Le a ders, or De ve lo ping Le a der ship? The Aca demy of Chi ef Exe cu ti ves’ Pro-
gram mes in the North East of En gland.” Leadership, 2, 2006, стр. 319.
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ни ци ма на су прот дис тан це за рад што ве ће објек тив но сти).8) Да би 
се са чу ва ла иде ја раз ли ко ва ња из ме ђу вођ ства и ме наџ мен та тре ба 
ану ли ра ти пре та па ње јед ног пој ма у дру ги на осно ву кри те ри ју ма 
успе шно сти, то јест нит је ло ше вођ ство ме наџ мент, нит је до бар 
ме наџ мент вођ ство. 

Кла сич но ме сто у про у ча ва ња вођ ства пред ста вља и ње го во 
кла си фи ко ва ње у не ко ли ко „вре мен ских кру го ва“ обе ле же них до-
ми на ци јом од ре ђе них те о риј ских при сту па (ко ји мо гу аутор ски ва-
ри ра ти по аку му ла ци ји кон цеп ци ја у окви ру јед ног ци клу са): (1) на 
по чет ку ХХ ве ка то је би ла „хе рој ска“ те о ри ја „ве ли ког чо ве ка“; (2) 
30-те и 40-те го ди не ХХ ве ка су би ле обе ле же не те о ри јом гру пе; (3) 
40-те и 50-те го ди не су би ле по све ће не те о ри ји осо би на лич но сти; 
(4) 50-тих и 60-тих го ди на је би ла пре ва лент на би хе ви о рал на те о-
ри ја; (5) 60-тих и 70-тих го ди на је би ла по пу лар на кон тин ген ци о на, 
то јест си ту а ци о на те о ри ја; (6) те по сле 80-тих го ди на нај а трак тив-
ни ја је те о ри ја из вр сно сти.9) Ме ђу тим, без об зи ра на тен ден ци ју 
да се ус по ста ве ја сне хро но ло шке гра ни це из ме ђу од ре ђе них пе-
ри о да, што би тре ба ло да су ге ри ше ана ли тич ку из ни јан си ра ност и 
ево лу ци ју у ап сол ви ра њу про бле ма вођ ства, оста је чи ње ни ца да и 
да нас по сто је об ја шње ње ко ја спа да ју у „кон цеп ту ал не пе ри о де“ за 
ко је би се, ува жа ва ју ћи прет ход ну кла си фи ка ци ју, прет по ста ви ло 
да су на пу ште ни као атрак тив ни и до вољ но екс пла на тор ни. У том 
кон тек сту, при ли ком об ја шње ња од ре ђе них те о рет ских при сту па 
ком би но ва ће се ко мен та ри са ње ори ги нал них по став ки са ка сни јим 
ва ри јан та ма.

Да кле, на по чет ку ХХ ве ка вођ ство је би ло иден ти фи ко ва но 
са во ђа ма као је дин стве ним хе ро ји ма, они ма ко ји су об да ре ни са 
по себ ном лич но шћу спо соб ном да, на ни воу уте ме ље ња и ре а ли-
за ци је, дик ти ра, из ра жа ва и кон тро ли ше иде је мно гих, они ма ко ји 
за по ве да ју љу ди ма (ма сом) и чи јој је во љи под ре ђе на на ша во ља 
са не по де ље ном и не про пи ту ју ћом ода но шћу, њи хов ста тус се мо-
гао од ре ди ти као нај ви ша (агре гат на) фор ма хе ро и зма са по зи ци-
јом нај зна чај ни јих ме ђу ве ли ким љу ди ма (про ро ци ма, пе сни ци-
ма-умет ни ци ма, ду хов ни ци ма-про по вед ни ци ма и ми сли о ци ма).10) 
За те о ри ју „ве ли ког чо ве ка“, ко ја да је при мат спе ци фич ним ка рак-
тер ним цр та ма над си ту а ци о ним еле мен ти ма, се мо же ре ћи да је 
ком па ти бил на са те о ри ја ма ба зи ра ним или на не ким се лек то ва ним 

8)  Rost, J. C. LeadershipfortheTwenty-FirstCentury,op. cit., стр. 149.; и Na ha van di, A. The
ArtandScienceofLeadership.Pren ti ce Hall, Up per Sad dle Ri ver, 2008, стр. 10.

9) Rost, J. C. LeadershipfortheTwenty-FirstCentury,op. cit., стр. 17.

10) Carlyle, T. OnHeroes,HeroWorshipandtheHeroic inHistory. [J. M. Dent & Sons] The 
Elec tric Bo ok Com pany, Lon don, [1908] 2001, стр. 225.
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осо би на ма лич но сти или од ре ђе ној вр сти лич но сти, без об зи ра да 
ли су на сле ђе не или раз ви је не, као пред у сло ви ма за ства ра ње до-
брог во ђе. Иде ја је да се во ђа раз ма тра као од ре ђе ни тип лич но сти 
(укљу чу ју ћи и од ре ђе не те ле сне ка рак те ри сти ке), ко ји гра ви ти ра 
ка то ме да бу де су пер и о ран у би ло ко јој дру штве ној си ту а ци ји, па је 
за да так ис тра жи ва ча да от кри је кри тич не пер со нал не фак то ре ко ји 
су за јед нич ки име ни тељ та квих, до ми на ци ји скло них, по је ди на ца. 
Про по не ти ова квог те о рет ског при сту па су се, да кле, нај ви ше ба-
ви ли са ус по ста вља њем ко ре ла ци је из ме ђу по на ша ња ка рак те ри-
стич ног за вођ ство и од ре ђе них фи зич ких и пер со нал них од ли ка 
(по пут: ста ро сти, из гле да, ви си не, го вор нич ких спо соб но сти, ин-
те ли ген ци је, при ла го дљи вост, са мо по у зда ње, ин тра верт но сти или 
екс тра верт но сти, ин те гри те та, емо ци о нал не кон тро ле и сл.). 

Ралф Стог дил (Ralph Stog dill) је у сво ме члан ку „Лич ни фак-
то ри по ве за ни са вођ ством: пре глед ли те ра ту ре (Per so nal fac tors as-
so ci a ted with le a der ship: А sur vey of the li te ra tu re)“ ис тра жио 124 
ра да са на ме ром да из вр ши ева лу а ци ју ово га при сту па у сту ди ја ма 
ко је се ба ве во ђа ма.11) Фак то ре ко ји ути чу на вођ ство је раз вр стао у 
6 гру па. Пр вих 5 гру па об у хва та ју: (1) ка па ци те те (ин те ли ген ци ју, 
сна ла жљи вост, вер бал не мо гућ но сти, ори ги нал ност, ра су ђи ва ње); 
(2) по стиг ну ћа (уче ност, зна ње, атлет ски ус пе си); (3) од го вор ност 
(по у зда ност, ини ци ја ти ву, ис трај ност, агре сив ност, са мо по у зда ње, 
же љу да се бу де нај бо љи); (4) пар ти ци па ци ју (ак ти ви тет, со ци ја-
би ли тет, ко о пе ра тив ност, при ла го дљи вост, ду хо ви тост), (5) ста тус 
(дру штве но-еко ном ска по зи ци ја, по пу лар ност). Све прет ход но су-
ге ри ше да во ђа пред ста вља по је дин ца ко ји за у зи ма по зи ци ју ко-
ја под ра зу ме ва од го вор ност за ко ор ди на ци ју ак тив но сти чла но ва 
гру пе у сме ру ре а ли за ци је за јед нич ких ци ље ва.12) Ово се до не кле 
по кла па са схва та њем вођ ства као ин тер ак ци је спе ци фич них ка-
рак тер них цр та по је дин ца са осо би на ма мно гих на ни воу груп них 
усло ва, на на чин да се смер чи ње ња мно гих ме ња или кон тро ли ше 
од стра не јед ног (што вођ ство де тер ми ни ше и као дру штве ни про-
цес).13) Стог ди лов увид је ја сно по ка зао по сто ја ње по зи тив не али 
ни ске ко ре ла ци је са че сто кон тра дик тор ним на ла зи ма.

Ше ста гру па фак то ра је озна че на као си ту а ци ја (об у хва та: 
мен тал ни ни во, ста тус, ве шти не, по тре бе и ин те ре си след бе ни ка, 
ци ље ви ко ји тре ба да се до сег ну итд.). По је ди нац не по ста је во-

11) Stog dill, R. „Per so nal fac tors as so ci a ted with le a der ship: А sur vey of li te ra tu re.“ TheJournal
ofPsychology,25, 1948, стр. 35-71.

12) Ibidem, стр. 64.

13) Bo gar dus, E. S. Le a ders and le a der ship. Ap ple ton-Cen tury, New York, 1934, стр. 3, 5.
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ђа због по се до ва ња не ке осо би не или ком би на ци је осо би на, већ 
лич не ка рак те ри сти ке мо ра ју об у хва та ти и ка рак те ри сти ке, ак тив-
но сти, те ци ље ве след бе ни ка, вођ ство пред ста вља ин тер ак ци ју ва-
ри ја бли ко је се на ла зе у стал ном про то ку и тран сфор ма ци ји.14) Све 
то у сти ца ју ука зу је на то да је вођ ство од нос из ме ђу по је дин ца и 
дру штве не си ту а ци је, то јест да би ти во ђа у јед ној си ту а ци ји не 
зна чи би ти уни вер зал ни во ђа: ква ли те ти, ка рак те ри сти ке и ве шти-
не во ђе су у мно го ме де тер ми ни са не зах те ви ма си ту а ци је у ко јој 
не ко функ ци о ни ше као во ђа.15) По ред све га, оста је не ја сно да ли 
се ли дер ство ре фе ри ра: (1) на по на ша ње по је дин ца озна че ног као 
во ђа у ин тер ак ци ји са дру гим чла но ви ма гру пе; (2) на по на ша ње 
по је дин ца озна че ног као во ђа у сми слу чла на гру пе (са ди фе рен-
ци ра ном уло гом и њој след стве ним функ ци ја ма); (3) на по на ша ње 
дру гих чла но ва гру пе у ин тер ак ци ји са по је дин цем озна че ним као 
во ђа; (4) на дру штве ни од нос ко ји по сто ји из ме ђу во ђе и дру гих 
чла но ва гру пе; (5) на све прет ход но на бро ја но; и (6) на не што са-
свим дру го од прет ход но на бро ја ног.16)

Са не мо гућ но шћу да се иден ти фи ку је уни вер зал ни сет ка-
рак тер них цр та во ђе, до шло је до по ма ка ис тра жи вач ког те жи шта 
са кон цен три са но сти на то ко су во ђе на кон цен три са ност на то 
шта во ђе ра де и за што то ра де, то јест за би хе ви о рал не те о ри је вођ-
ства мо же мо ре ћи да пред ста вља ју екс тра по ла ци ју уте ме ље ну на 
кон крет ним по ступ ци ма во ђа и на раз ло зи ма за то чи ње ње. Ви ше 
или ма ње, ни је спор но да су ове те о ри је, с об зи ром на чи ње ни цу 
да ствар но и опа жљи во по на ша ње слу жи као мо дел за по ја ву во-
ђа, пре зен то ва ле но ву ди мен зи ју у раз у ме ва њу вођ ства, те да се, 
у крај њој кон се квен ци, па ра диг мат ски фор му ли са ле мо гућ ност 
иден ти фи ко ва ња уни вер зал но де ло твор ног по на ша ња во ђа.17) Са о-
бра зно то ме, жи жа ин те ре со ва ња у окви ру ове па ра диг ме су во ђе, 
а не след бе ни ци, јер ка ко ће се во ђе по на ша ти пре ма след бе ни ци-
ма (нпр. ауто крат ски или де мо крат ски) је за ви сно од ефи ка сно сти 
или не е фи ка сно сти вођ ства. При хва тљи во по на ша ње је он да ура-
чу на то и из ме ре но, те се прет по ста вља да ће уве ћа ва ти ефи ка сност 
и про дук тив ност. Су прот но те о риј ској кон цеп ту а ли за ци ји ко ја се 
ба ви ис тра жи ва њем атри бу та лич но сти за рад раз ли ко ва ња до брог 

14) Stog dill, R. „Per so nal fac tors as so ci a ted with le a der ship: А sur vey of li te ra tu re.“ op. cit., стр. 
64.

15) Ibi dem, стр. 63, 65.

16) Jan da, K. F. „To wards the Ex pli ca ti on of the Con cept of Le a der ship in Terms of the Con cept 
of Po wer.“ Hu man Re la tion, 13, 1960, стр. 348-349.

17)  Ви ди Ho u se, R. J. и Aditya, R „The So cial Sci en ti fic Study of Le a der ship: Quo Va dis?“ Jo-
urnalofManagement, 23(3), 1997, стр. 409-473.
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од ло шег во ђе, мо гу ће је, да кле, по ста ви ти мо дел у чи јем су сре-
ди шту би хе ви о рал не ка рак те ри сти ке ко је уве ћа ва ју ква ли тет вођ-
ства (уко ли ко је та кво по на ша ње од го ва ра ју ће и при хва ће но): док 
је кон цеп ту ал на пре ми са пр вог ис хо ди шта да су во ђе „ро ђе не“, у 
дру гом слу ча ју се ин ди ци ра ка ко се вођ ство мо же на у чи ти.18)

У скла ду са би хе ви ро ал ном кон цеп ту ал ним окви ром (не де-
ло твор ност ис тра жи ва ња лич них ка рак те ри сти ка као осно ве за де-
фи ни са ње во ђе и от клон пре ма вођ ству као кор пу су ди на мич них 
функ ци о нал них од но са из ме ђу ор га ни за ци о них свр ха и по тре бе за 
за до во ље њем чла но ва ор га ни за ци је),19) кла сич на па ра диг ма Да гла-
са Мек Гре го ра (Do u glas McGre gor) прет по ста вља две вр сте вођ-
ства.20) Пр ва вр ста, те о ри ја Х, је уте ме ље на на прет по став ци да су 
љу ди па сив ни, да не во ле свој по сао, да се ле њи и не по у зда ни, те да 
ће ра ди ти што ма ње мо гу мо ти ви са ни са мо над ни цом или пла том, 
то јест на фи зи о ло шком и без бед но сном ни воу (као по сред ну илу-
стра ци ју ћу на ве сти чу ве ну са мо у прав но ге сло: „Ни ко ме не мо же 
пла ти ти оно ли ко ма ло ко ли ко ја мо гу ма ло да ра дим.“). Та кво по-
ла зи ште обич но ре зул ту је ауто крат ским во ђа ма, оним ко ји се осла-
ња ју на моћ при ну де и ле ги тим ну по зи ци о ну моћ и над зор, тра-
ди ци о нал ном фор мом ди рек тив но-кон трол ног, цен тра ли зо ва ног 
вођ ства. Дру га вр ста, те о ри ја Y, по ла зи од прет по став ке да се љу ди 
у ор га ни за ци ја ма за ин те ре со ва ни са по сао ко ји оба вља ју и да су 
мо ти ви са ни са раз ли чи тим фак то ри ма (по ред фи зи о ло шког и без-
бед но сног ни воа, укљу чу је и ни во са мо-ак ту а ли за ци је), да је рад 
при ро дан као и игра уко ли ко је „по кри вен“ аде кват ним усло ви ма, 
те да су кре а тив но ан га жо ва ни у ре ша ва њу од ре ђе них ор га ни за ци-
о но про фи ли са них про бле ма. Као по сле ди ца та кве кон сте ла ци је, 
вођ ство тен ди ра ка пар ти ци па тив но-де мо крат ским од ли ка ма, ње-
гов глав ни за да так је да уре ди ор га ни за ци о не усло ве и опе ра ци о не 
ме то де на на чин да љу ди нај бо ље оства ру ју вла сти те ци ље ве пре ко 
усме ра ва ња вла сти тих на по ра ка ор га ни за ци о но де тер ми ни са ним 
ци ље ви ма,21) во ђе се осла ња ју на ин фор ма ци о ну и екс перт ску моћ, 

18) Ви ди He il brunn, J. „Can le a der ship be stu died?“ у Te mes P. (ур.) Te ac hing le a der ship: Es says 
in the ory and prac ti ce. Pe ter Lang Pu blis hing, New York, 1996, стр. 1-12.; Ndo ria, J. „Ser vant 
Le a der ship: A Na tu ral In cli na tion or a Ta ught Be ha vi or.“ Ser vant Le a der ship Ro und ta ble Pro-
ce e dings, 2004, до ступ но на: http://www.re gent.edu/acad/sls/pu bli ca ti ons/con fe ren ce_pro-
ce e dings/ser vant_le a der ship_ro und ta ble/2004pdf/ndo ria_joyce_ser vant.pdf [приступљено: 
19. 12. 2010.]

19) McGre gor, D. „Le a der ship and the Con di ti ons of Or ga ni za ti o nal Ef fec ti ve ness.“ PublicHe-
althReports,67(1), 1952, стр. 42, 46.

20) Ви ди McGre gor, D. Thehumansideofenterprise. McGraw-Hill, New York, 1960.

21) Ibi dem, стр. 315.
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до не кле и на моћ за ви сно сти, са ра ди кал но сма ње ном по тре бом за 
кон тро лом.

Си ту а ци о не и кон тин ген ци о не те о ри је вођ ства апо стро фи-
ра ју кру ци јал ну за ви сност по на ша ња во ђа од обе леж ја си ту а ци је, 
си ту а ци о них ва ри ја бли (по пут: при ро де и дис тан це груп них ци-
ље ва, груп не мо ти ва ци је, фор мал ног и не фор мал ног ауто ри те та 
во ђе, ни воа по др шке и по ве ре ња из ме ђу во ђе и след бе ни ка итд.), 
у ко јој се на ла зе, но се ће ис тра жи вач ко пи та ње ово га при сту па је: 
„Где се вођ ство од ви ја?“ (ка ко се спо ме ну ти фак то ри раз ли ку ју од 
си ту а ци је до си ту а ци је, та ко се ме ња и вођ ство). Дру гим ре чи ма, 
под кон тин ген ци о ним при сту пом мо же мо да од ре ди мо мо де ле ко-
ји кон цеп ту а ли зу ју и об ја шња ва ју oднос из ме ђу во ђе и си ту а ци-
је. Кри тич ни идеј на тач ка ово га при сту па се, да кле, ма ни фе сту је 
ста вом да се вођ ство ме ња у са гла сју са си ту а ци о ним про ме на ма, 
што им пли ци ра да во ђе, пре не го што се опре де ле за од ре ђе ни стил 
вођ ства, рас по ла жу са од ре ђе ним ди јаг но стич ким ве шти на ма ко је 
се ти чу људ ске при ро де, да раз у ме ју вла сти то по на ша ње, по на ша-
ње под ре ђе них (или след бе ни ка) и са му си ту а ци ју.22) Де скрип ци ја 
по на ша ња во ђе се он да из ра жа ва као спој пер цеп ци је во ђе од стра-
не след бе ни ка и на чи на ка ко сам во ђа до жи вља ва свој од нос пре-
ма вла сти тој уло зи. По јам ува жа ва ња, об у хва та сте пен дво смер-
не ко му ни ка ци је и кон сул та ци је, уза јам ног по ве ре ња, по што ва ња 
и отво ре но сти ко је во ђа ис по ља ва пре ма сво јим след бе ни ци ма,23) 
и по јам ини ци ра ња струк ту ре, об у хва та сте пен до ко га во ђе де-
фи ни шу и ор га ни зу ју од нос ме ђу чла но ви ма гру пе, ус по ста вља-
ју по у зда не ка на ле ко му ни ка ци је и ме то де за ре а ли за ци ју груп них 
ци ље ва,24) су из дво је ни као две основ не ди мен зи је по на ша ња ка-
рак те ри стич ног за вођ ство у фор мал ним ор га ни за ци ја ма. При то-
ме, ува жа ва ње и ини ци ра ње струк ту ре пред ста вља ју одво је не и 
кон цеп ту ал но не за ви сне ди мен зи је.

Старт не сту ди је су по ка за ле да си ту а ци о на кон тро ла, пред-
ви дљи вост и упра вљи вост груп не си ту а ци је из пер спек ти ве во ђе, 
за ви си од три ва ри ја бле: (1) сте пе на до ко га во ђе осе ћа ју при хва ће-
ним, по што ва ним и по др жа ва ним од стар не след бе ни ка (под ре ђе-
них); (2) ја сно ће, струк ту ре и пред ви дљи во сти груп них за да та ка; 

22) Gib son, J., Ivan ce vich, J., Don nelly, J. и Ko na pa ske, R. Organisations:Behavior,Structure,
Processes(12th ed.). McGraw-Hill Ir win, New York, 2006, стр. 321.

23) Ja go, A. G. „Le a der ship: Per spec ti ves in The ory and Re se arch.“ ManagementScience, 28(3), 
1982, стр. 319.

24) Loc. cit.
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и (3) из но са фор мал не вла сти или мо ћи да те во ђи.25) Та ко ђе, по ка-
за ло се да ди рек тив не во ђе, во ђе усред сре ђе не и ори јен ти са не на 
за дат ке, нај бо ље функ ци о ни шу у оним си ту а ци ја ма ко је су ви со ко 
пред ви дљи ве или ни су уоп ште струк ту и ра не, док у си ту а ци ја ма 
ко је ни су до вољ но про фи ли са не стил во ђе гра ви ти ра ка бри зи за 
след бе ни ке и ве ћој пар ти ци па ци ји, ко ји по ве ћа ва ју кре а тив ност и 
са рад њу по треб не за ре ша ва ње сло же них про бле ма.26) За раз ли ку 
од та ко по ста вље них кон тин ген ци о них те о ри ја, ко је су кон цен три-
са не на во ђу, по сто је и кон тин ген ци о не те о ри је у чи јем фо ку су су 
след бе ни ци. Та ко се те о ри ја Ро бер та Ха у са (Ro bert Ho u se) ба зи ра 
на тврд њи да је глав на функ ци ја во ђа да мо ти ви ше сво је след бе ни-
ке раз ја шње њем пу та ње пре ко ко је след бе ни ци мо гу да ре а ли зу ју 
сво је ци ље ве, што им пли ци ра по сто ја ње две вр сте по на ша ња во-
ђа: (1) ин стру мен тал но или ди рек тив но (усме ре но ка раз ја шње њу 
оче ки ва ња про и за шлих на уло зи след бе ни ка и од ре ђи ва њу на гра-
да) и по др жа ва ју ће (при ја тељ ско и при сту пач но, усме ре но ка ува-
жа ва њу по тре ба след бе ни ка).27) Ово ће би ти про ши ре но и са: (1) 
пар ти ци па тив ним по на ша њем во ђе (под ра зу ме ва ува жа ва ње су ге-
сти ја след бе ни ка при ли ком до но ше ња од лу ка ко је их се ти чу); и 
(2) по на ша њем ори јен ти са ним ка по стиг ну ћу (во ђа по ка зу је ви сок 
ни во по ве ре ња у ка па ци те те след бе ни ка и охра бру је их у сме ру 
по ста вља ња ви со ких ци ље ва).28) Кон тин ген ци о ни мо дел је за пра-
во осло бо дио ис тра жи ва че од про ми шља ња вођ ства као ри гид ног 
из на ла же ња јед не нај бо ље со лу ци је и сен зи би ли зо вао их за ви ше-
ди мен зи о нал не фор ме од но са во ђа, след бе ни ка и си ту а ци о них ва-
ри ја бли у сми слу груп ног и ор га ни за ци о ног функ ци о ни са ња.

25) Che mers, М. М. „Con tin gency the o ri es.“ у Go et hals, G., So ren son, G. и Burns, J. (ур.) 
EncyclopediaofLeadership.Sa ge, Tho u sand Oaks, 2004, стр. 277.; ви ди и Fi e dler, F. E. „A 
con tin gency mo del of le a der ship ef fec ti ve ness.“ у Ber ko witz, L. (ур.) AdvancesInExperi-
mental SocialPsychology (vol. 1). Aca de mic Press, New York, 1964. стр. 149-190.; Су бо-
тић, Д. „Ли де ри и ли дер ство у по ли ти ци.“ Српскаполитичкамисао,21(3), 2008, стр. 
35-38.

26) Che mers, М. М. „Con tin gency the o ri es.“ у Go et hals, G., So ren son, G. и Burns, J. (ур.) 
EncyclopediaofLeadership.Sa ge, Tho u sand Oaks, 2004, стр. 278.

27)  Ibi dem, стр. 279.; Ho u se, R. J., и G. Des sler. „The Path-Goal The ory of Le a der ship: So me 
Post Hoc and A Pri o ri Tests.“ у Hunt, J. G.  и. Lar son, L. L (ур.) ContingetncyApproachies
toLeadershlip. So ut hern Il li no is Uni ver sity Press, Car bon da le, 1974, стр. 39-40.

28)  Ви ди Ho u se, R. J. и Mitchell, T. R „Path-goal the ory of le a der ship.“ JournalofContempo-
raryBusiness,3,. 1974, стр. 81–97.
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ХАРИЗМА, ВИЗИЈА, ТРАНСАКЦИЈА 
ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЈА

Упо тре ба пој ма ха ри зма, след стве но и ха ри змат ског вођ ства, 
се кре ће у нај ма ње три зна чењ ска кру га, са не стан дар ди зо ва ном, 
ма гло ви том и кон фу зном упо тре бом у за ин те ре со ва ним на у ка ма: 
(1) кла сич на ве бе ров ска ва ри јан та29) се од но си на над при род ну об-
да ре ност во ђе, где је ха ри зма во ђе при род но не по сто ја на и за ви сна 
од бла го ста ња ко је до но си след бе ни ци ма, што је бла го ста ња ма ње 
то је про бле ма тич ни је во ђи но бо жан ско по сла ње; (2) ха ри зма се 
упо тре бља ва и да ука же на ква ли тет гру па, уло га и обје ка та, Макс 
Ве бер (Max We ber) го во ри о ње ној ру ти ни за ци ји, то јест „кан це-
ла риј ској“ ин сти ту ци о на ли за ци ји или ин сти ту ци о на ли за ци ји у 
слу жба ма (ма ни фе сто ва ну и срод нич ким гру па ма или „крв ним“ 
ли ни ја ма), док Eдвард Шилс (Ed ward Shils) сма тра30) да је ха ри-
зма ши ро ко дру штве но рас про стра ње на у кор по ра тив ним те ли ма, 
ин сти ту ци ја ма и стра ти фи ка ци о ном си сте му; те (3) се ку лар ном и 
ко ло кви јал ном сми слу, ха ри зма се од но си на лич не осо би не во ђе, 
као ван ред на, али не над при род на, сна га не ке та лен ти ма об да ре не 
фи гу ре из јав не, еко ном ске или по ли тич ке сфе ре жи во та.31) До дај-
мо ово ме и де фи ни ци ју ха ри змат ског вођ ства као ин тер ак тив ног 
про це са из ме ђу во ђе и след бе ни ка, у ко ме они при хва та ју во ђи но: 
(1) са мо пред ста вља ња као њи хо вог суд бо но сног во ђе; (2) од ре ђе-
ње њи хо вог за јед нич ког све та ка кав је сте и ка кав тре ба да бу де; 
и (3) убе ђе ње о вла сти тој ми си ји и ду жно сти ма след бе ни ка по во-
дом ме ња ња прет ход но де фи ни са ног све та.32) За ха ри змат ске во ђе 
се, да кле, мо же ре ћи да свој ути цај не ба зи ра ју на по зи ци ји или 
фор мал ном ауто ри те ту, већ на ха ри змат ској лич но сти и ефек ти ма 
на след бе ни ке, њи хо во вођ ство је по ве за но са ви зи јом обе ле же ном 
по све ће но шћу, при хва та њем про ме не и отво ре но шћу за па ра лел ни 
лич ни раз вој.33)

29) Ви ди We ber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology. Uni ver sity of 
Ca li for nia Press, Ber ke ley, [1922] 1978.

30) Ви ди Shils, E. „Cha ri sma, Or der, and Sta tus.“ AmericanSociologicalReview,30(2), 1965. 
стр. 199-213.

31) Spen cer, M. E. „What Is Cha ri sma?“ TheBritishJournalofSociology, 24(3), 1973, стр. 341-
342.

32) Wil ner, A. R. и Wil ner, D. „The ri se and ro le of cha ri sma tic le a ders.“ AnnalsoftheAmerican
AcademyofPoliticalandSocialScience, 358, 1965, стр. 81.

33)  Ви ди Ho u se, R. J. „A 1976 the ory of cha ri sma tic le a der ship.“ у Hunt J. и Lar son L. (ур.), 
Leadership:The cutting edge . So ut hern Il li no is Uni ver sity Press, Car bon da le, 1977, стр. 
189-207.
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По Ве бе ру, ха ри зма пред ста вља тер мин ко ји се од но си на 
од ре ђе на свој ства лич но сти (не до ступ на „обич ним“ љу ди ма), у 
сми слу по себ не об да ре но сти са над при род ним, над људ ским или 
(„ба рем“) ван ред ним мо ћи ма или ква ли те ти ма, ко ји пред ста вља ју 
осно ву за тре ти ра ње не ко га као во ђе.34) У сво ме иде ал ном об ли ку, 
она је пот пу но су прот ста вље на би ро крат ској ор га ни за ци ји (она је 
ира ци о нал на), те је са мо о дре ђу ју ћа и са мо о гра ни ча ва ју ћа.35) Кон-
се квент но, ова ква де фи ни ци ја ха ри зма се не ба ви при ро дом и осо-
би на ма ха ри зме, већ са мо кон ста ту је да се ра ди о не че му лич ном 
и не сва ки да шњем. Ве бер ни је огра ни чио упо тре бу пој ма ха ри зма 
на ма ни фе ста ци је бо жан ског, он ни је те жио ка есен ци ја ли стич-
ком кон ста то ва њу рас по ла га ња или об да ре но сти са над при род-
ним ква ли те ти ма не ког ин ди ви ду у ма, оно што је ре ле вант но је сте 
за пра во да је сам ин ди ви ду ум пер ци пи ран или од ре ђен као не ко 
ко рас по ла же са та квим ква ли те ти ма. На тој ли ни ји, то је не ко ко 
не ве ру је ну жно у сво је бо жан ско на дах ну ће и ко се за хва љу ју ћи 
сво јим над про сеч ним мо ћи ма на ме ће сво јој око ли ни пу тем ван се-
риј ске хра бро сти, од луч но сти, ути ца ја, про ниц љи во сти енер ги је 
итд. Пар сонс ће при ме ти ти ка ко код Ве бе ра из вор на ха ри зма во ђе 
у про це су ру ти ни за ци је ха ри зме не не ста је, она би ва објек ти фи ко-
ва на као од ли ка по рет ка ко ји има ха ри змат ске „ко ре не“, оно што 
на јед ном ни воу ка рак те ри ше спе ци фич ну вр сту во ђе, на сле де ћем 
по ста је ком по нен та си сте ма де ло ва ња in to to, што зна чи да и тра-
ди ци о нал ни и ра ци о нал но-ле гал ни ауто ри тет има ју ха ри змат ску 
под ло гу.36)

Је дан од мо гу ћих па ра док са у иш чи та ва њу Ве бе ро ве по став-
ке ха ри зме је сте што она, са јед не стра не, са свим ја сно пред ста вља 
од ре ђе ње вођ ства пре ко ње го вих пси хо ло шко-ин ди ви ду а ли зо ва-
них ди мен зи ја, те је ре зул тат бо жан ске ми ло сти ко ји не за хва та 
спољ ну ве ри фи ка ци ју, док, са дру ге стра не, она без со ци јал не по-
твр де уоп ште не по сто ји, то јест би ва бе зна чај ном.37) Ако се ово ме 
до да и иде ја о пер ма нет ном при су ству (ге не ри са њу) харз ми та и ка 
и њи хо вој про пор ци о нал но вр ло че сто не по твр ђе ној ха ри змат ској 
при зна то сти, отва ра се про стор за раз ма тра ње од ли ка њи хо ве со-
ци јал не ва ли да ци је. На и ме, са мо он да ка да је ха ри змат ска по ру-
ка пре не ше на од стра не ха ри змат ског ин ди ви ду у ма на дру штве ну 

34)  We ber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology. op. cit., стр. 241.

35) Ibi dem, стр. 1112.; ви ди и Сто ја но вић, Ђ. „Од нос ха ри змат ског по ли тич ког вођ ства и 
ли бе рал не де мо кра ти је.“ Националниинтерес, 9(3), 2010, стр. 401-426.

36)  Par sons, T. „In tro duc tion.“ у Par sons, T. (ур.) MaxWeber:TheTheoryofSocialandEcono-
micOrganization.Ox ford Uni ver sity Press, New York, 1947, стр. 76.

37)  We ber, M. EconomyandSociety:AnOutlineofInterpretiveSociology. op. cit., стр. 241-242.
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гру пу мо же мо го во ри ти о ње ној сми сле но сти и ва жно сти уну тар 
дру штве ног ра ма где ауто ри тет (власт) на ста је. Да би се истин ска 
ха ри зма мо гла схва ти ти, то јест да би би ла при зна та и по зи ци о ни-
ра на ван би зар ног и не у ра чун љи вог, она мо ра би ти по сма тра на у 
по љу дру штве ног кон тек ста де ло ва ња ха ри зма ти ка и од ли ка (са др-
жа ја) ха ри змат ске по ру ке, ко ја се тре ба „до ка за ти“ као ре ле вант на 
за дру штве ну гру пу да би ла ак цеп ти ра на и по ста ла те мељ за ак ци-
ју, што по вла чи за со бом да не сме од сту па ти од груп но од ре ђе ног 
„ко лек тив ног“ успе ха.38)

Не ма ње ва жна чи ње ни ца, ка рак те ри стич на за Ве бе ро ву по-
став ку, је сте и да се ефек тив на и ста бил на по ли тич ка до ми на ци ја, 
пре за до би ја ња ле ги тим но сти (а по др жа на но вим ин сти ту ци о нал-
ном и ле гал ном ор га ни за ци јом), пр во тре ба пре о бра зи ти у од ре-
ђе ни аутен тич ни сим бо лич ки си стем. У том сми слу, ха ри змат ска 
по ли ти ка прет по ста вља од ре ђе ни вид суп стан ци јал них зна че ња 
и етич ких вред но сти, а по сто ја ње су прот ста вље них сим бо лич ких 
скло по ва, то јест раз ли чи тих ха ри змат ских по кре та, ре зул ту је у 
кон ку рент ским ве ро ва њи ма за рад оправ да ња ус по ста вља ња но вог 
по рет ка. Ово ука зу је на то да, код Ве бе ра, ха ри змат ски по кре ти ни-
су при мар но усме ре ни на ре а ли за ци ју еко ном ских или по ли тич ких 
ци ље ва, ни ти да су ха ри змат ски ис кљу чи во због ван ред них и над-
при род них ква ли те та сво јих во ђа, оно што их чи ни ха ри змат ским 
је сте за пра во бор ба за кон тро лу сим бо лич ке под ло ге вла сти пре ко 
кре и ра ња и ре кре и ра ња ак ту ел них кул ту ро ло шких струк ту ра ко је 
од ре ђу ју до бру или ло шу упо тре бу мо ћи у од ре ђе ној исто риј ској и 
про стор ној да то сти не ке за јед ни це.39)

Со ци јал на пси хо ло ги ја, оста вља ју ћи про стор да је ха ри зма 
јед ним де лом дру штве ни кон структ, на гла ша ва суп стан тив ну по-
зи ци ју ин ди ви ду ал них и дру штве них фак то ра ко ји до при но се ха-
ри зми во ђе.40) На тој ли ни ји мо гу се из дво ји ти сле де ћа обе леж ја 
ха ри змат ског вођ ства: (1) про то тип ски чла но ви гру пе, они ко ји из-
ра жа ва ју груп не нор ме вред но сти и убе ђе ња, пре мо гу по ста ти во ђе 
ко је су пер ци пи ра не као ха ри змат ске; (2) кри зна си ту а ци ја до при-
но си мо гућ но сти по ја ве ха ри змат ског во ђе као и сла ба груп на или 
ор га ни за ци о на струк ту ра; (3) ха ри змат ска пер цеп ци ја мо же да се 

38) Fri e dland, W. H. „For a So ci o lo gi cal Con cept of Cha ri sma.“ SocialForces, 43(1), 1964, стр. 
25.

39) Kalyvas, A. „Cha ri sma tic Po li tics and Symbo lic Fo un da ti ons of Po wer in Max We ber.“ New
GermanCritique,85, 2002, стр. 79.

40) Rig gio, R. E. и Rig gio, H. R. „So cial Psycho logy and Cha ri sma tic Le a der ship.“ уHoyt, C. 
L., Go et hals, G. R. i Forsyth, D. R. (ур.) LeadershipandPsychology.Vol. I odLeadershipat
theCrossroads.Lon don, Pra e ger, 2008, стр. 31.
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по ве ћа он да ка да је во ђа ди рект но су прот ста вљен не ха ри змат ском 
во ђи; (4) ха ри змат ске во ђе гра де од нос са след бе ни ци ма на на чин 
да по тен ци ра ју при пад ни штво по себ ном дру штве ном ко лек ти ви-
те ту са из у зет ним вред но сти ма; (5) ха ри змат ски во ђа ко му ни ци ра 
са сво јим след бе ни ци ма на ни воу по зи тив них осе ћа ња и охра бре-
ња; (6) ха ри змат ске во ђе су скло не пре у зи ма њу ри зи ка, дра ма тич-
ном али и при ја тељ ском ора тор ским сти лу; (7) ха ри змат ске во ђе су 
емо ци о нал но осе тљи ве на вла сти то дру штве но окру же ње.41)

Ер го, као еле мен те ха ри змат ског вођ ства мо же мо од ре ди-
ти: (1) ви зи ју; (2) раз у ме ва ње свр хе, иден ти те та или ми си је гру пе 
или ин сти ту ци је и по све ће ност истим; (3) пер су а зив ну ар ти ку ла-
ци ју свр хе и ви зи је ин сти ту ци је; (4) ру ти ни за ци ју ви зи је и ми си-
је у ад ми ни стра тив ним и ор га ни за ци о ним струк ту ра ма, слу жба ма 
или над ле штви ма, те про це ду ра ма ин сти ту ци ја; и (5) ко ри шће ње 
ма ште (сли ко ви то сти), је зи ка, при ча и сим бо ла у ве зи са ин сти-
ту ци јом ко ја је основ по ру ке ха ри змат ског ли де ра.42) Ха ри змат ско 
вођ ство об у хва та две вр сте ха ри змат ских во ђа: (1) ви зи о нар ске 
ха ри змат ске во ђе (кон цен три са не на вођ ство у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду) и (2) кри зне ха ри змат ске во ђе (кон цен три са не на вођ ство 
у кра ћем вре мен ском пе ри о ду).43) Из прет ход ног је ја сно да по ред 
ван ред них лич них осо би на, ис тра жи ва ње ха ри змат ског вођ ства 
об у хва та и ва ри ја бле по пут: по на ша ња ха ри змат ског во ђе, ка рак-
те ри сти ка след бе ни ка и ха ри змат ског од но са во ђа-след бе ник, те 
кон тек сту ал ног ути ца ња и кон тек сту ал них огра ни че ња.

Вођ ство се мо же де фи ни са ти и пре ко ви зи је, емо ци о нал но 
по ста вље не пред ста ве иде а ли зо ва не бу дућ но сти, ко ја пред ста вља 
и ја сно уоч љи ву спо ну са ха ри змат ским вођ ством.44) У окви ру та-
квог при сту па, ко је се од ре ђу је као ви зи о нар ско вођ ство, мо же мо 
ре ги стро ва ти ха ри змат ско и иде о ло шко вођ ство као ње го ве за себ-
не сти ло ве.45) Иде о ло шко вођ ства, као на ви зи ји уте ме ље ног (из у-
зет ног) вођ ство, се, за раз ли ку од ха ри змат ске ва ри јан те усме ре не 
на „ви зи о нар ство“ бу дућ но сти, ба зи ра на фор му ли са њу (емо ци о-

41) Ibi dem, стр. 33-34, 36-37, 39-40.

42) Star ratt, R. J. TheDramaofLeadership.The Fal mer Press, Lon don, 1993, стр. 44.

43) Ви ди Ho u se, R. J. и Sha mir, B. „To ward the in te gra tion of tran sfor ma ti o nal, cha ri sma tic and 
vi si o nary the o ri es.“ у Che mers, M и Ayman, R. (ур.) LeadershipTheoryandResearch:Per-
spectivesandDirections.Aca de mic Press, San Di e go, 1993, стр. 81-100.

44) Mum ford, M. D. PathwaystoOutstandingLeadership:AComparativeAnalysisofCharisma-
tic,Ideological,andPragmaticLeaders,Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, Lon don, 2006, стр. 
6.

45)  Stran ge, J. M. и Mum ford, M. D. „The ori gins of vi sion: cha ri sma tic ver sus ide o lo gi cal le a-
der ship.“ TheLeadershipQuarterly,13, 2002, стр. 344, 346.
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нал но ево ка тив не) ви зи је уте ме ље не на вред но сти ма (вр ли на ма) 
и стан дар ди ма про шло сти, гра нич ним ква ли те ти ма по треб ним за 
из град њу пра вед ног дру штва.46) На тој ли ни ји, мо же се ре ћи да 
идеолошкe во ђе ста вља ју на гла сак на лич но про фи ли са не вред но-
сти, стан дар де ко је тре ба одр жа ти и сми сао (зна че ње) ко ји про из и-
ла зи из при вр же но сти тим стан дар ди ма, што, на при мер, ре зул ту је 
са огра ни че ним бро јем чвр стих и по сто ја них убе ђе ња, док чи сте 
ха ри змат ске во ђе на гла ша ва ју пер ци пи ра не дру штве не по тре бе, 
про ме не и ин тер пер со нал ни сми сао (зна че ње) „из ву чен“ из ефе-
ка та тих про ме на, што, на при мер, ре зул ту је са по ступ ци ма про-
и за шлим на ви зи ји ко ја спе ци фи ку је бо љу бу дућ ност.47) По став ка 
оста вља про стор за по сто ја ње на са да шњост ори јен ти са ног праг-
ма тич ног вођ ства, ко је се не за сни ва на по сто ја њу ви зи је, већ на 
ути ца ју ко ји се оства ру је пре ко ду бин ског раз у ме ва ња од ре ђе ног 
дру штве ног си сте ма и ка у зал них ва ри ја бли ко је га об ли ку ју.48) У 
оним об ли ци ма вођ ства где је ква ли тет ви зи је кри те ри јум, иде о ло-
шкој и ха ри змат ској ва ри јан ти, оста вље на је мо гућ ност за осмо зу 
раз ли чи тих вр ста по на ша ња и по сто ја ње ком би но ва ног ти па вођ-
ства.

За вођ ство кон цеп ту а ли зо ва но пре ко ви зи је ва жно је да се 
ха ри змат ске во ђе се мо гу по де ли ти на (1) пер со на ли зо ва не („ло-
ше“) ха ри змат ске во ђе, оне ко је ка рак те ри ше ја ка же ља за мо ћи, 
ауто ри тар ност, се бич ност, екс пло а та ци ја и иг но ри са ње пра ва и 
осе ћа ња дру гих, без об зи ра ко ли ко то мо же да ко шта те дру ге и 
ши ри дру штве ни си стем, то јест ин сти ту ци је, и (2) со ци ја ли зо ва-
не („до бре“) ха ри змат ске во ђе, оне ко ји су у слу жби ко лек тив них 
ин те ре са, спрем ни за дво смер ну ко му ни ка ци ју, ко ји пра те мо рал не 
стан дар де след бе ни ка, по др жа ва ју их и ува жа ва ју њи хо ва пра ва и 
осе ћа ња, те осна жу ју ши ри дру штве ни си стем, то јест ин сти ту ци-
је, гра ђе њем ка па ци те та дру гих до ни воа сво је вр сног „пре ва зи ла-
же ња“ во ђе, без об зи ра на лич не по сле ди це.49) Ге не ра ли зу ју ћи овај 
до дат ни (ко рек тив ни) стан дард, кон ста ту је се мо гућ ност да из у зет-
но вођ ство мо же „фло ти ра ти“ из ме ђу или на ни воу шест оп ци ја: 
(1) пер со на ли зо ва ног ха ри змат ског во ђе; (2) со ци ја ли зо ва ног ха-

46) Mum ford, M. D. PathwaystoOutstandingLeadership:AComparativeAnalysisofCharisma-
tic,Ideological,andPragmaticLeaders. op. cit., стр. 8.

47) Stran ge, J. M. и Mum ford, M. D. „The ori gins of vi sion: cha ri sma tic ver sus ide o lo gi cal le-
a der ship.“ op. cit.,  стр. 346.; и Mum ford, M. D. Pathways toOutstandingLeadership:A
ComparativeAnalysisofCharismatic,Ideological,andPragmaticLeaders,op. cit., стр. 8.

48)  Mum ford, M. D. Pat hways to Out stan ding Le a der ship: A Com pa ra ti ve Analysis of Cha ri sma-
tic, Ide o lo gi cal, and Prag ma tic Le a ders, op. cit., стр. 9.

49) Ho u se, R. J. и Ho well, J. M. „Per so na lity and cha ri sma tic le a der ship.“ Le a der ship Qu ar terly, 
3(1), 1992, стр. 84.
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ри змат ског во ђе; (3) пер со на ли зо ва ног иде о ло шког во ђе; (4) со ци-
ја ли зо ва ног иде о ло шког во ђе; (5) пер со на ли зо ва ног праг ма тич ног 
во ђе; и (6) со ци ја ли зо ва ног праг ма тич ног во ђе.50)

Кла си фи ко ва ње во ђа у окви ри ова кве по став ке су вр ше на 
пре ко се лек то ва ња од ре ђе них ре ле вант них жи вот них до га ђа ја за-
рад од ре ђи ва ња са др жа је и струк ту ре ауто би о граф ског на ра ти ва,51) 
а у ци љу од ре ђи ва ња ти па из у зет ног вођ ства у скла ду са го ре из-
не тим кла си фи ка ци о ним по зи ци ја ма. Ва жан струк ту рал ни мо ме-
нат за ова кво по ла зи ште је и еле мент кри зе, кон стан те раз ли чи тих 
те о рет ских при сту па про у ча ва њу вођ ства, се ри је лан ча но по ве за-
них до га ђа ја са не га тив ним ис хо дом у сми слу прет ње по сто ја њу и 
ефи ка сном функ ци о ни са њу од ре ђе них дру штве них ин сти ту ци ја.52) 
При све му то ме, ха ри змат ски ути цај, за раз ли ку од иде о ло шког, се 
ба зи ра на кре а ци ји за јед нич ког со ци јал ног иден ти те та, то јест „ви-
зи о нар ског“ кон сен зу са ба зи ра ног на ви ше опе ра тив них ци ље ва за 
раз ли чи те гру пе, ко ји ства ра из ра жен нор ма тив ни при ти сак за рад 
осна жи ва ња при хва та ња ар ти ку ли са не ви зи је. За раз ли ку од то га, 
иде о ло шко вођ ство је схва ће но као оно ко је је упу ће но на тран сце-
дент не ци ље ве, ви зи ја ко ју про ду ку је се већ по ве зу је са уве ре њи ма 
и вред но сти ма од ре ђе них гру па, оно је за пра во окре ну то ка фун да-
мен тал ним тра ди ци о нал ним вред но сти ма.

Џејмс Мек Гре гор Брнс (Ja mes Mac Gre gor Burns) је иден ти-
фи ко вао две вр сте вођ ства: (1) тран сак ци о но вођ ство - под ра зу ме-
ва ини ци ја ти ву не ког по је дин ца у сме ру кон так та са не ким дру-
гим за рад раз ме не не чег вред ног (и след бе ни ци и во ђа до би ја ју 
оно што же ле); и (2) тран сфор ма ци о но вођ ство - под ра зу ме ва не 
са мо са гла сног след бе ни ка, већ и про ме ну њи хо вих уве ре ња, по-
тре ба и вред но сти, њи хо во уза јам но по ди за ње на ви ши мо ти ва ци-
о ни и мо рал ни ни во.53) По ње му, вођ ство пред ста вља под сти ца ње 
след бе ни ка, од стра не во ђа, да де лу ју за рад од ре ђе них ци ље ва ко ји 
пред ста вља ју вред но сти и мо ти ва ци ју (же ље и по тре бе, аспи ра ци-
је и оче ки ва ња) ка ко во ђа та ко и след бе ни ка, то јест вођ ство, и у 
тран сак ци о ној и у тран сфор ма ци о ној ва ри јан ти, мо же да се од ре-
ди као ре ци проч ни про цес мо би ли за ци је од стра не по је ди на ца са 
од ре ђе ним мо ти ви ма и вред но сти ма, те раз ли чи тим еко ном ским, 
по ли тич ким и дру гим ре сур си ма, у кон тек сту ком пе ти ци је и кон-
флик та, за рад ре а ли зо ва ња не за ви сних или уза јам них ци ље ва и 
50) Mum ford, M. D. Pat hways to Out stan ding Le a der ship: A Com pa ra ti ve Analysis of Cha ri sma-

tic, Ide o lo gi cal, and Prag ma tic Le a ders, op. cit., стр. 11.

51)  Ibi dem, стр. 23.

52)  Ibi dem, стр. 27.

53)  Burns, J. M. Leadership.Har per & Row, New York, 1978, стр. 4, 20, 19.
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во ђа и след бе ни ка.54) Тран сак ци о не во ђе кон сти ту и шу свој од нос 
му ту ал не за ви сно сти са след бе ни ци ма на на чин да је до при нос обе 
стра не при знат и на гра ђен. Услед то га, успе шно тран сак ци о но вођ-
ство се ба зи ра на спо соб но сти ма во ђе да пре по зна и од го во ри на 
ре ак ци је и про ме ње на оче ки ва ња сво јих след бе ни ка.

Тран сак ци је из ме ђу во ђа и след бе ни ка мо гу би ти очи глед не 
(нпр. по сло ви за гла со ве) или ма ње очи глед не (нпр. раз ме на по-
што ва ња или по ве ре ња). Ов де је ва жно на по ме ну ти да Брнс раз ли-
ку је мо дал не вред но сти, мо рал не ре сур се (по пут че сти то сти, по-
ште ња, од го вор но сти и сл.), од циљ них (ул ти ма тив них) вред но сти, 
мо рал них (ко лек тив них) до ба ра, по пут прав де, јед на ко сти и људ-
ских пра ва. Мо дал не вред но сти, ка рак те ри стич не за тран сак ци о но 
вођ ство, под ра зу ме ва ју по ве зи ва ње во ђе и след бе ни ке у по ку ша ју 
да ак ту а ли зу ју по тре бе обе стра не, што зна чи ка ко во ђи ну кон тро-
лу, обич но ма те ри јал них, ре сур са ко ји су же ље ни од стра не след бе-
ни ка, та ко и ди рект но рас по ла га ње са не ма те ри ја ла ним на гра да ма 
и вред но сти ма ко је су услов за одр жа ва ње пер фор ман си след бе ни-
ка. При то ме, Брнс под ра зу ме ва амал га ми ра ње мо дал них и циљ-
них вред но сти као од ли ку лич ног пер со нал ног раз во ја, на гла ша ва-
ју ћи да је тран сфор ма ци о но вођ ство ви ше окре ну то ка раз ма тра њу 
ових дру гих.55) Без об зи ра на ову кон ста та ци ју, ов де је ва жно на-
по ме ну ти ка ко тран сак ци о но вођ ство оста вља про стор да во ђа и 
след бе ни ци мо гу по др жа ти не мо рал не про ме не уко ли ко ре ша ва ју 
ор га ни за ци о не и дру штве не про бле ме- мо рал но-етич ки атри бу ти 
пред ста вља ју екс клу зив ну од ли ку тран сфор ма ци о ног вођ ства.56)

Тран сфор ма ци о не во ђе сти му ли ше и ин спи ри шу след бе-
ни ка у сме ру оства ре ња ван ред них ре зул та та и раз во ја вла сти тих 
ка па ци те та за вођ ство. Тран сфор ма ци о но вођ ство, да кле, по ди же 
мо рал ни и мо ти ва ци о ни ни во, то јест ни во људ ског по на ша ња и 
етич ких те жњи, на ре ла ци ји во ђа-во ђе ни, те се сто га мо же ре ги-
стро ва ти тран сфор ми шу ћи ефе кат у сме ру и јед них и дру гих.57) 
Оно об у хва та про ме не ко је ко ри сте и од но су и ре сур си ма кон сти-
ту е на та од но са, што ре зул ту је по ве ћа њем ка па ци те та за ре а ли за-
ци ју уза јам них свр ха. За тран сфор ма ци о но вођ ство се мо же ре ћи 
да у не ку ру ку пред ста вља екс тен зи ју тран сак ци о ног вођ ства.58) 
Док тран сак ци о но вођ ство апо стро фи ра раз ме ну, са тач но спе ци-

54)  Ibi dem, стр. 19, 425.

55)  Ibi dem, стр. 426, 429-430.

56)  Rost, J. C. LeadershipfortheTwenty-FirstCentury,op. cit., стр. 164.

57)  Burns, J. M. Leadership,op. cit., стр. 20.

58)  Bass, B. M. и Rig gio, R. E. Transformationalleadership(2nd ed.). Law ren ce Erl ba um As so-
ci a tes, Mah wah, 2006, стр. 4.
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фи ко ва ним зах те ви ма, усло ви ма и на гра да ма за оне ко ји ис пу не 
зах те ве, до тле тран сфор ма ци о но вођ ство ре зул ту је на дах ну тим и 
ино ва тив ним след бе ни ци ма, по све ће ним за јед нич ким ви зи ја ма и 
ци ље ви ма, те си мул та но по др жа ва ним и ста вље ним у си ту а ци ју 
но вих иза зо ва (тран сфор ма ци о но вођ ство је и ди рек тив но и пар-
ти ци па тив но).

Раз ра да кон цеп та тран сфор ма ци о ног вођ ства об у хва та и 
фор му ли са ње ње го вих но се ћих ком по нен ти: (1) ува жа ва ња ин ди-
ви ду ал но сти- тран сфор ма ци о не во ђе по кла ња ју по себ ну па жњу 
ин ди ви ду ал ним по тре ба ма след бе ни ка, раз ли ке су при зна те и на 
ни воу по себ но сти и на ни воу њи хо вог ме ња ња то ком вре ме на; (2) 
ин те лек ту ал не сти му ла ци је- тран сфор ма ци о не во ђе по тен ци ра-
ју кре а тив ност, ори ги нал ност и ино ва тив ност (гре ше ке се то ле-
ри шу и ни су јав но кри ти ко ва не, раз ли ко ва ње  иде ја след бе ни ка у 
од но су на иде је во ђе се не осу ђу је); (3) ин спи ра ци о не мо ти ва ци-
је - тран сфор ма ци о не во ђе се по на ша ју на на чин да мо ти ви шу и 
ин спи ри шу след бе ни ке у сме ру ре а ли за ци је ви со ко по ста вље них 
ци ље ва, ово се ре а ли зу је пре ко ко му ни ка ци је обе ле же не ви со ким 
оче ки ва њи ма, упо тре бом сим бо ла за рад фо ку си ра ња на пре за ња и 
из ра жа ва њем ва жних ци ље ва на јед но ста ван на чин (за ову ком по-
нен ту се мо же ре ћи да је де ли мич но ре а ли зо ва на и пре ко си нер ги-
је де мон стри ра не са прет ход не две ди мен зи је); (4) иде а ли зо ва ног 
ути ца ја - тран сфор ма ци о не во ђе се по ста вља ју на на чин да бу ду 
ег зем пла ри сво јим след бе ни ци ма, они су по што ва ни и ужи ва ју по-
ве ре ње, њи хо ви след бе ни ци ве ру ју да има ју ван ред не спо соб но-
сти, ис трај ност и од луч ност, што су ге ри ше два аспек та - во ђи но 
по на ша ње и еле мен те ко ји су по сле ди ца атри бу ци је след бе ни ка 
(ова ком по нен та, као кул ми на ци ја прет ход не три са ја ким емо ци о-
нал ним ве за ма след бе ни ка усме ре ним ка во ђи, се мо же тре ти ра ти 
као ха ри змат ска ди мен зи ја тран сфор ма ци о ног вођ ства).59) По бро-
ја не ком по нен те тран сфор ма ци о ног вођ ства од сту па ју од Брн со-
вог кон цеп та у том сми слу што су усме ре не на про ме не ко је ни су 
ну жно етич ки про фи ли са не. Би ло ка ко би ло, за Брн са сва ко пра во 
вођ ство мо ра ре зул то ва ти про ме ном, оно мо ра као свој „про дукт“ 
има ти тран сфор ма ци ју ста во ва нор ми, ин сти ту ци ја и по на ша ња, 
еле ме на та ко ји струк ту и ра ју наш сва ко днев ни жи вот, до уна пред 
озна че ног ни воа, пра во вођ ство је, да кле, ефи ка сно вођ ство у сми-
слу ма те ри ја ли за ци је на ме ра ва не про ме не.60)

59)  Ibi dem, стр. 6-7.; Ви ди и Bass, B. M. Transformationalleadership:Industry,military,and
educationalimpact.Law ren ce Erl ba um As so ci a tes, Mah wah, 1998.

60)  Burns, J. M. Leadership,op. cit., стр. 414, 461.
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У сво јим ка сни јим раз ма тра њи ма фе но ме на тран сфор ма ци-
о ног вођ ства Брнс се ба ви на чи ни ма ко ји тран сак ци о ним во ђа ма 
омо гу ћа ва ју да по ста ну тран сфор ма ци о не во ђе. Као при мар ни не-
до ста так сво га ис хо ди шног ра да на во ди не а де ква тан трет ман пси-
хо ло шких мо мен та, те др жи да је за пра во раз у ме ва ње вођ ства и 
про ме на по треб но ис тра жи ти људ ске по тре бе и дру штве не про ме-
не. Ово укљу чу је и схва та ње вођ ства као фор ме мо ћи уте ме ље не 
не са мо на пу ком рас по ла га њу са ре сур си ма, већ и на ди на мич ном 
од но су по тре ба, же ља, мо ти ва, вред но сти и ка па ци те та по тен ци-
јал них во ђа и след бе ни ка, во ђе не мо гу би ти ефек тив не уко ли ко су 
са мо вла да ри, они ко ји рас по ла жу са мо ћи, већ мо ра ју да ура чу на ју 
мо рал не и етич ке им пли ка ци је сво га де ла ња.61) Као нај ва жни ји за-
да так гло бал ног вођ ства од ре ђу је од го вор на свет ско си ро ма штво, 
вођ ство иден ти фи ку је као мо рал но чи ње ње ускла ђе но са људ ским 
же ља ма из ра же ним у људ ским вред но сти ма, док тран сфор ма ци о-
но вођ ство мо ра да кул ми ни ра у про ши ре њу со ци јал них оп ци ја за 
сре ћу. Брнс на по ми ње да, у јед ном ди ја лек тич ном од но су, вођ ство 
као пр во има „про пул зив ну“ функ ци ју да про бу ди људ ске на де, те 
да ис пра ти осна жи ва ње и оспо со бља ва ње љу ди за ре а ли за ци ју вла-
сти те сре ће, те да у том сми слу про ме не ни су ре зул тат „ве ли ког чо-
ве ка“ кре а то ра исто ри је, већ да пред ста вља ју ко лек тив но по стиг-
ну ће „ве ли ког на ро да (или ве ли ких љу ди)“.62) За Брн сов при ступ 
фе но ме ну вођ ству, и за при ступ ње го вих след бе ни ка, се мо же ре ћи 
да је зна ча јан на не ко ли ко ни воа: (1) он је ин тер ди сци пли на ран; (2) 
он скре ће па жњу на то да је вођ ство ре ла ци о но и да мо ти ва ци ја во-
ђа и след бе ни ка пред ста вља ју кру ци јал не мо мен те за ње го во раз у-
ме ва ње; (3) он про ши ру је нор ма тив но де фи ни са ње до брог вођ ства 
пре ко пу ке ефи ка сно сти, укљу чу ју ћи мо рал ну ди мен зи ју и те жњу 
ка вред но сти ма по пут сло бо де, прав де и јед на ко сти; и (4) он са 
уво ђе њем ди хо то ми је тран сак ци о ног и тран сфор ма ци о ног вођ ства 
пла си ра ди стинк ци ју ко ја пред ста вља је дан од кључ них кон струк-
та мо дер ног из у ча ва ња вођ ства.63)

По сто је и по ку ша ји да се ха ри змат ско, ви зи о нар ско  и тран-
сфор ма ци о но вођ ство спо је у не што што се мо же озна чи ти као 
нео-ха ри змат ска па ра диг ма вођ ства.64) И ма да се ме ђу њи ма мо гу 

61) Burns, J. TransformingLeadership:ANewPursuit ofHappines.Gro ve Press, New York, 
2003, стр. 16, 231.

62)  Ibi dem, стр. 240.

63) Chri sten sen, К., Le vin son, D., Go et hals, G. и So ren son, G. „Pre fa ce.“ у Go et hals, G., So-
ren son, G. и Burns, J. (ур.) EncyclopediaofLeadership.Sa ge, Tho u sand Oaks, 2004, стр. 
XXXIV

64)  Ви ди Fiol, C. M., Har ris, D. и Ho u se, R. „Cha ri sma tic le a der ship: Stra te gi es for ef fec ting 
so cial chan ge.“ The Le a der ship Qu ar terly, 10, 1999, стр. 449-482.
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ре ги стро ва ти раз ли ке, оста је као чи ње ни ца да по сто ји ви ше раз-
ло га за њи хо во фу зи о ни са ње у но ву па ра диг му: (1) све оне има ју 
до ста за јед нич ког с Ве бе ро вом кон цеп ту а ли за ци јом ха ри зме, по-
став ком у ко јој успе шне во ђе ар ти ку ли шу ви зи ју ко ја се ба зи ра на 
нор ма тив ним иде о ло шким вред но сти ма, ну де ино ва тив на ре ше ња 
за глав не дру штве не про бле ме, за ла жу се за не кон зер ва тив не, чак 
и, ра ди кал не про ме не, те сво ју пу ну ефи ка сност по ка зу ју у тре ну-
ци ма дру штве не кри зе; (2) ха ри змат ско вођ ство је им пли цит но или 
екс пли цит но те жи шно ме сто свих те о ри ја; (3) све те о ри је на гла-
ша ва ју не за ви сне ва ри ја бле ко је се од но се на след бе ни ке: сим бо-
лич ко по на ша ње во ђе, ви зи о нар ске и ин спи ра ци о не спо соб но сти, 
иде о ло шке вред но сти и во ђи но оче ки ва ње саможртвовањa след-
бе ни ка и учи на ка ко ји на ди ла зе фор мат ду жно сти; (4) све те о ри-
је су усред сре ђе не пре на афек тив не не го на ког ни тив не за ви сне 
ва ри ја бле: емо ци о нал ну при вр же ност след бе ни ка ми си ји и вред-
но сти ма пла си ра ним од стра не во ђе, (5) све те о ри је др же да во ђе 
од ре ђе не као ха ри змат ске, ви зи о нар ске или тран сфор ма ци о не има-
ју  по зи тив не ефек те на след бе ни ке и ор га ни за ци је; (6) не за ви сне 
и за ви сне ва ри ја бле нео-ха ри змат ске па ра диг ме су ком па ти бил не 
са тра ди ци о нал ном ха ри змат ском ли те ра ту ром; (7) слич но сти ме-
ђу те о ри ја ма су ве ће не го раз ли ке; (8) њи хо во гру пи са ње скре ће 
па жњу на за јед нич ке су штин ске еле мен те; (9) свр ста ва ње у за јед-
нич ку па ра диг му одва ја ин кор по ри ра не те о ри је од ра ни је и тра-
ди ци о нал ни је фор му ли са них за да та ка - на лич ност и ког ни тив но 
усме ре них те о ри ја вођ ства; (10) пла си ра ње но ве па ра диг ме, ко ја на 
нај бо љи на чин из ра жа ва су штин ске слич но сти об у хва ће них те о ри-
ја, до при но си по ве ћа њу ко хе рент но сти у по сто је ћој ли те ра ту ру о 
вођ ству на сми слен и  на чин.

* 
*    * 

Има ју ћи на уму из не те ка рак те ри сти ке у ра ду об ра ђе них 
при сту па, као су штин ске еле мен те пост-ин ду стриј ског (пост-мо-
дер ног) вођ ства65) мо же мо да озна чи мо: (1) вођ ство је ви ше смер ни 
од нос ко ји об у хва та ши ро ки спек тар ин тер ак ци о них фор ми во ђе 
и след бе ни ка, он је пот пун по мо гућ но сти ма и ни је уна пред за-
дат, што ни ка ко не зна чи да је увек у пот пу но сти и кон зу ми ран; 
(2) вођ ство је од нос ути ца ња на дру ге у сме ру про ме не по на ша ња, 
где је пер су а зив но де ла ње (по на ша ње) ис кљу чи во и је ди но не при-

65) Као осно ва у („де ли мич но ме та-ана ли тич ком“) кла си фи ко ва њу ка рак те ри сти ка се ко ри-
сти те о рет ски пред лог Џо зе фа Ро ста (Rost, J. C. Le a der ship for the Twenty-First Cen tury, 
op. cit., стр. 105-123.), али уз до дат на аутор ска ту ма че ња, ко рек ци је и про ши ре ња, по 
оце ни ауто ра, про бле ма тич них или не до вољ но раз ло же них кон цеп тал них еле ме на та.
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сил но (осло бо ђе но ди рект не или им пли цит не прет ње при ну дом), 
сам убе ђи вач ки гест се на ме ће као ге не рич ки прин цип пост мо дер-
ног вођ ства, али то не зна чи да је сва ка пер су а зив но ис по ља ва ње 
вођ ство, пер су а зив ни са др жај је вред но сне при ро де и ни је фик си-
ран, ње го во пре о бли ча ва ње је про дукт ин тер ак ци је са след бе ни ци-
ма (на ста тич ком пла ну као из раз од ре ђе не кул ту ро ло шке да то сти 
ко ји усло вља ва ње го ву увер љи вост и ко му ни ка тив ност, те на ди-
на мич ком пла ну као из раз след бе нич ких ин тер вен ци ја; (3) по што 
ли дер ни је ме на џер, по јам след бе ни ка не тре ба из јед на ча ва ти са 
пој мом под ре ђе ног, по зи ци ја под ре ђе ног је увек тран сак ци о не (ин-
стру мен тал не) при ро де; (4) чи ње ни ца да сва ко мо же би ти во ђа или 
след бе ник ни ка ко не зна чи њи хо ву јед на кост, од нос во ђа-след бе-
ник је ну кле ус фе но ме на вођ ства, од нос са мо свој но сти је ов де пот-
пу но са чу ван: би ти след бе ник ни ка ко не зна чи не би ти свој и не-
ак ту а ли зо ван (при то ме, пар ти ци па ци ја у од но су вођ ства ни ка ко се 
не мо же тре ти ра ти као ели ти стич ки за сно ва на пред у зи мљи вост); 
(5) след бе ни ци су је ди но ак тив ни уче сни ци од но са во ђа-след бе-
ник, а њи хов ути цај на про цес вођ ства ће ва ри ра ти од ин тен зи те та 
ан га жма на, ов де се па сив ност не мо же тре ти ра ти као след бе нич ка 
так ти ка за про мо ци ју од ре ђе них про бле ма, од су ство ак тив но сти 
не ко га ди рект но дис ква ли фи ку је као след бе ни ка; (6) во ђе мо гу по-
ста ти след бе ни ци, след бе ни ци мо гу по ста ти во ђе, и то без про ме-
не ор га ни за ци о не по зи ци је (хи је рар хиј ско-ор га ни за ци о ни ста тус 
не ре зул ту је по ауто ма ти зму као пред у слов вођ ству); (7) не ко ко 
је след бе ник у јед ној гру пи, мо же би ти во ђа у дру гој гру пи (би ти 
во ђом ни је јед ном за сваг да да ти „ме та-по ло жај“), али то што је 
не ко си мул та но и во ђа и след бе ник; (8) за раз ли ку од ин ду стриј-
ске па ра диг ме, у пост-ин ду стриј ској па ра диг ми се не мо же го во ри-
ти о след бе ни штву, по сто ји са мо вођ ство за сно ва но на му ту ал ном 
од но су во ђе и след бе ни ка у сме ру про ме на (ко је се тре ти ра ју као 
за јед нич ка свр ха); (9) вођ ство је од нос ви ше след бе ни ка и ви ше 
во ђа (ди јад на фор ма од но са се не мо же тре ти ра ти као до вољ на за 
вођ ство, као што и од нос је дан во ђа - ви ше след бе ни ка све ви ше 
пред ста вља ра ри тет у пост-мо дер ном дру штву); (10) од нос из ме ђу 
во ђе и след бе ни ка је ин хе рент но не јед нак, због то га што је ма три ца 
ути ца ја раз ли чи та, ути цај во ђе је пре ва лент ни ји услед ста вља ња 
у функ ци ју ве ћег из но са из во ра мо ћи и ве шти не да ти из во ри по-
ста ну опе ра тив ни ка да се ра ди о ути ца ња на дру ге, што ни ка ко не 
зна чи да след бе ни ци не мо гу да пре у зму ини ци ја ти ву ко ја их, на-
кнад но, мо же про мо ви са ти у во ђе; (11) во ђе и след бе ни ци на мер но 
же ле од ре ђе не про ме не у не кој ор га ни за ци ји или дру штву, по сма-
тра но пре ко вре мен ског кон ти ну у ма на ме ра је из раз са да шњо сти 
и, као та ква, пред ста вља део вођ ства, ре а ли зо ва не про ме не су део 
бу дућ но сти и ни су ну жно део од но са вођ ства (мо гу би ти узро ко ва-
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не и фак то ри ма ко ји не при па да ју од но су вођ ства), на ме ре ни је до-
вољ но де кла ри са ти, оне мо ра ју би ти и ма ни фе сто ва не пре ко ак та 
уве ра ва ња као под руч ја раз от кри ва ња на ме ра (на ме ра је не пот пу-
на ако ни је пер су а зив на); (12) на ме ра ва не про ме не тре ба ју да бу ду 
ствар не у сми слу суп стан тив но сти и тран сфор ма тив но сти, оне су 
усме ре не на про ме не по ве за не са по је дин че вим по гле дом на свет 
и на за о кре те на ни воу гру па, ор га ни за ци ја и дру штва (ин си сти ра-
ње на про ме на ма при бли жа ва пост-ин ду стриј ски мо дел схва та њу 
ха ри змат ског вођ ства код Мак са Ве бе ра); (13) од нос вођ ства се не 
ба зи ра на јед ној про ме ни, он обич но ин кор по ри ра ви ше про ме на, 
за то што - раз ли чи ти љу ди при сту па ју од но су са раз ли чи тим раз-
ло зи ма (то јест свр ха ма), ис пу ње ње јед не про ме не мо же ини ци ра-
ти ак ти ви ра ње не ке дру ге про ме не (не ке про ме не под ра зу ме ва ју 
ини ци ра ње но вих про ме на он да ка да су ис пу ње не), пра ве про ме не 
под ра зу ме ва ју сет срод них про ме на раз ли чи тог оби ма и на раз ли-
чи тим ни во и ма, те са ме про ме не ни су имо бил не  ка те го ри је, већ 
су про мен љи ве; (14) да би се про ме на по зи ци о ни ра ла (што ни ка-
ко не мо ра да зна чи и оства ри ла), свр хо ви тост мо ра би ти уза јам-
на, про ме не мо ра ју да же ле и во ђе и след бе ни ци, раз ли чи те свр хе 
(схва ће не као ши ре ква ли та тив не ка те го ри ја у од но су на ци ље ве, 
из ра же не пре ко кван ти та тив них па ра ме та ра) мо гу би ти гру пи са не 
око за јед нич ке ви зи је или ми си је (про ме не се да кле мо гу ту ма чи-
ти и из сим бо лич ке рав ни); (15) пост-ин ду стриј ско вођ ство пред-
ста вља од нос у окви ру ко га се ци ље ви из ра жа ва ју, у ин ду стриј-
ског па ра диг ми се оства ру ју, ово им пли ци ра мо гућ ност про ме не у 
на ме ра ма и су ге ри ше мо гућ ност про гре сив не про ме не у свр ха ма; 
(16) уза јам не свр хе во ђа и след бе ни ка се мо гу сма тра ти за јед нич-
ким свр ха ма, та ква кон сте ла ци ја не по чи ва са мо на про из и ла же њу 
из не при сил ног од но са ба зи ра ног на ути ца њу или на ви ше смер ној 
при ро ди од но са, већ и на чи ње ни ци да вођ ство пред ста вља за јед-
нич ки по ду хват во ђа и след бе ни ка (ка да уза јам не свр хе до сег ну 
ви ши сте пен оп што сти, та да вођ ство до би ја но во зна че ње ко му-
нал ног од но са у за јед ни ци при ста ли ца; (17) уко ли ко се људ ско 
де ло ва ње тре ти ра као кон стру и са но у про це су ре ин тер пре та ци је 
и по нов ног ства ра ња, он да се вођ ство мо же тре ти ра ти као ис тра-
жи ва ње прет ход них усло ва дру штве ног жи во та и њи хо во кри тич-
ко пре и спи ти ва ње, оно је и еду ка тив но у сми слу што по ди же праг 
осве шће но сти во ђа и след бе ни ка о па ра ме три ма сво је дру штве не 
си ту а ци је о мо гу ћим на чи ни ма за ње но пре у ре ђе ње; (18) чи ње-
ни ца да вођ ство под ра зу ме ва од но се ба зи ра не на мо ћи, ко ја мо же 
би ти ис ко ри шће на за ре а ли за ци ју ин ди ви ду ал них ци ље ва, ис ти че 
у пр ви план етич ке ка рак те ри сти ке са мог во ђе (ње гов од нос пре-
ма след бе ни ци ма и на чин де мон стри ра ња мо рал но сти), те, по ред 
то га, по тен ци ра и етич ку по све ће ност за јед ни ци след бе ни ка (кон-
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цен три са ност на де мо крат ске вред но сти уну тар за јед ни це: по тра га 
за ње ним до брим жи во том и раз у ме ва ње раз ли чи тих пред ло га за 
ње го во оства ре ње); и (19) вођ ство не мо же да за о би ђе од ре ђе ни 
ин сти ту ци о нал ни кон текст вла сти, ле ги тим но сти и мо ћи, оно је 
усме ре но ка пре ва зи ла же њу про бле ма ко лек тив ног де ла ња, те је 
и про цес (ко ји се мо же схва ти ти и као пла си ра ње и за шти та од-
ре ђе ног скло па вред но сти) и вла сни штво (из раз атри бу тив них ак-
тив но сти љу ди у сми слу при пи си ва ња од ре ђе ног се та ква ли те та 
по треб них да би се не ко на звао во ђом).

Djordje Stojanovic and Darko Gavrilovic

FROM MODERN PARADIGM OF LEADERSHIP TO 
POST-MODERN PARADIGM OF LEADERSHIP

Sum mary
The pa per analyzes dif fe rent the o re ti cal ap pro ac hes to the phe-

no me non of le a der ship. It is no ted that the mo dern pa ra digm tends to 
un der stand le a der ship as good ma na ge ment. This con cep tual con stel la-
tion, which is a pro duct of in du strial so ci ety, its cul tu re and or ga ni za-
tion, emp ha si zes dif fe rent styles and per for man ce (ef fec ti ve ness) me a-
su re ment as the car di nal qu a li ti es of me a ning ful le a der ship. In con trast 
to such po si tion, post-mo dern pa ra digm is de ter mi ned in mo re sub stan-
ti ve way, as the in ter ac tion bet we en le a ders and fol lo wers, mar ked by 
the in ten tion to chan ge, and ba sed on et hi cal as sump ti ons and non-co-
er ci ve in flu en ce (per su a sion). The new pa ra digm ar ti cu la tes the cri ti cal 
di men sion of le a der ship, its com mu nal, so cial and po li ti cal aspects, and 
tre ats it as a way to over co me col lec ti ve ac tion pro blems.

Key words: le a der ship, le a ders, fol lo wers, the mo dern pa ra digm 
of le a der ship, the post-mo dern pa ra digm of le a der ship, ca pa city, de-
moc racy.
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Abstract
At first glan ce, the com plex so cial phe no me non of le a der ship is 

one of tho se uni ver sal con cepts that might be part of the "fi nal me ta-
sum" of ge nu i ne (in trin sic) cha rac te ri stics of pe o ple, the ir ide as and 
cre a ted in sti tu ti ons. As much as pos si ble, le a der ship of com mu nity or 
or ga ni za tion sho uld be un der stood wit ho ut of „me ta-fac tor“ of pre de-
ter mi ned le a ders (as pos ses sion of "ca pi tal" of in he rent per so na lity tra-
its). But, it can not be avo i ded „pro ce du ral-di a lec ti cal fac tor" of le a-
der ship un der stan ding, the pos si bi lity that everyone can be a le a der or 
fol lo wer, „sin gu lar le a der ship“ is al ways a "plu ral" in na tu re and by 
con text, whi le the si tu a tion in which anyone can be a le a der is uto pia 
par ex cel len ce. The idea that le a der ship is in cri sis for a long ti me is 
a le it mo tif in the re le vant aca de mic ob ser va ti ons of the phe no me non, 
whe re the pre do mi nant fo cus is on (glo ri fied or dis gra ced) le a ders not 
on le a der ship, which is bro ught in to po si tion as one of the most at trac-
ti ve but le ast un der stood re se arch phe no me non (of ten tran smit ted thro-
ugh the lens of analyti cal and met ho do lo gi cally ina de qu a te de scrip tion, 
with sim pli fied and na i ve re sults).

The main in ten tion of this pa per is to analyze dif fe rent ap pro ac-
hes to the phe no me non of le a der ship (Gre at Man the ory, tra it the ory, 
be ha vi o u ral the o ri es, si tu a ti o nal the ory, con tin gency the ory, cha ri sma-
tic le a der ship, vi si o na try le a der ship, tran sac ti o nal le a der ship and tran-
sfor ma ti o nal le a der ship) and, on that ba sis, ma ke cle a rer dis tin ction bet-
we en the mo dern or in du strial pa ra digm of le a der ship and post-mo dern 
or post-in du strial pa ra digm of le a der ship. Er go, in du strial, le a der-cen-
tric and li ne ar pa ra digm of le a der ship is ex pres sed thro ugh: con nec tion 
bet we en le a der and fol lo wers (who are ac tu ally sub or di na te) thro ugh a 
hi e rar chi cal chain of com mand and exe cu ti on and thro ugh a system of 
re wards and san cti ons; le a ders for mu la ting of the gro up go als, which 
sub or di na tes ac cept and work to wards the ir ac hi e ve ment; pre va len ce of 
one-way com mu ni ca ti ve pro cess; and dis po sal of the le a ders with the 
right an swers and so lu ti ons to or ga ni za ti o nal pro blems, which qu a li fi-
es him for le a der ship. This pa per con clu des with a pre li mi nary de fi ni-
tion of post-in du strial pa ra digm of le a der ship as mul ti di rec ti o nal and 
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non co er ci ve re la ti on ship of in flu en cing bet we en le a ders and fol lo wers, 
con nec ted with the in ten tion of chan ging, and mar ked with a com mon 
pur po se (over co ming the col lec ti ve ac tion pro blems) and with the cri ti-
cal, edu ca ti o nal and (pro ces sual and sub stan tial) et hi cal at tri bu tes.
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Са же так
Са вре ме но по ли тич ко и еко ном ско окру же ње, у усло ви ма 

рас ту ће гло ба ли за ци је, пред ста вља озби љан иза зов тра ди ци о нал-
ном про фи ли са њу по ли тич ких пар ти ја у од но су на еко ном ску сло-
бо ду и ин тер вен ци је у при вре ди. Увре же но је ми шље ње да је ле-
ви ца скло ни ја ди рект ном упли та њу у при вред не то ко ве, сна жни јој 
ре ди стри бу тив ној по ли ти ци и ре фор ма ма не го што је де сни ца, за 
ко ју се сма тра да ви ше ува жа ва са мо стал но де ло ва ње тр жи шних 
за ко на, тр го вин ску ли бе ра ли за ци ју, итд. Као пр во, рад је имао за 
циљ да пред ста ви ево лу ци ју ста во ва и по ли ти ке по је ди них вла да 
пре ма ин тер вен ци ји у при вре ди, у пе ри о ду 1995-2007. го ди на. За-
тим, на ба зи ова квог упо ред ног пре гле да, циљ нам је био да ана-
ли зи ра мо ре зул та те при ме њи ва не по ли ти ке у до ме ну сло бод ног 
тр жи шта. Ко нач но, циљ нам је био и да у од ре ђе ној ме ри иден ти-
фи ку је мо слич но сти и раз ли ке ле ви це и де сни це у њи хо вом при-
сту пу еко ном ској сло бо ди, те да се ре зул та ти упо ре де са или су-
прот ста ве кла сич ним па ра диг ма ма ко је се ко ри сте у иде о ло шким 
по де ла ма пар ти ја. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на чи ње ни цу да 
је све ма ње ва жно ка ко је ад ми ни стра ци ја иде о ло шки про фи ли са-
на/по зи ци о ни ра на већ у ко јој ме ри она мо же да ти по зи тив не ре зул-
та те у по гле ду еко ном ског раз во ја и одр жи ве кон ку рент ске по зи ци-
је до ма ће при вре де на ме ђу на род ном пла ну.
Кључ не ре чи: иде о ло ги ја, пар ти је, еко ном ска по ли ти ка, тр жи ште.
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ПОЛИТИЧКИ СПЕКТРУМ

По ли тич ка те о ри ја оби лу је раз ли чи тим кла си фи ка ци ја ма 
по ли тич ких пар ти ја, пре ма њи хо вој иде о ло ги ји, ор га ни за ци ји, 
функ ци ја ма, по ло жа ју/по зи ци о ни ра њу пре ма дру гим по ли тич ким 
гру па ма, итд1). По ред то га, при ли ком кла си фи ка ци ја пар ти ја узи ма 
се у об зир и њи хов зна чај и ути цај на до ма ћој и ме ђу на род ној по-
ли тич кој сце ни, стра те ги ја ко ју раз ви ја ју и при ме њу ју, као и број-
ни дру ги па ра ме три. Јан да2) ис ти че да се при ли ком кла си фи ка ци је 
пар ти ја мо ра ју узе ти у об зир број ни аспек ти, укљу чу ју ћи из ме ђу 
оста лог сте пен и об лик ин сти ту ци о на ли за ци је, ори јен та ци ју по 
по је ди ним кључ ним пи та њи ма, ор га ни за ци о ну ком плек сност, сте-
пен цен тра ли за ци је и ко хе рент но сти, али и обим и ква ли тет ши ре 
дру штве не по др шке. Уко ли ко узме мо у об зир по зна ту ти по ло ги-
ју Мо ри са Ди вер жеа, ви ди се да аутор, из ме ђу оста лог, пра ви ди-
стинк ци ју из ме ђу ка дров ских и ма сов них пар ти ја, у окви ру ко је 
пр вом ти пу при па да ју кон зер ва тив но-ли бе рал не пар ти је свој стве-
не За пад ној Евро пи, док се на ста нак ма сов них пар ти ја ве зу је за 
пе ри о де/др жа ве ко му ни стич ке и фа ши стич ке иде о ло ги је3). Пар ти је 
се нај че шће кла си фи ку ју дуж или уну тар не ког по ли тич ког спек-
тра ко ји мо же би ти кре и ран у јед ној или ви ше ди мен зи ја. С об зи-
ром да се тра ди ци о нал на по де ла на ле ве и де сне пар ти је одав но 
по ка за ла не а де кват ном, те о ре ти ча ри су по сте пе но уна пре ђи ва ли 
ком плек сност ше ма кла си фи ка ци ја. У том сми слу на ста ју дво ди-
мен зи о нал не и ви ше ди мен зи о нал не по де ле, као што је на при мер 
Во се мов ди ја грам ко ји ко ри сти ви ше стру ке кри те ри ју ме и раз ви ја 
тро ди мен зи о нал ну по ли тич ку ма пу, укљу чу ју ћи аспек те кор по ра-
тив не еко но ми је, ин ди ви ду ал не еко но ми је и гра ђан ских сло бо да. 
Три осо ви не Во се мо во ог ди ја гра ма ко ри сте се за по де лу на ле ве 
и де сне пар ти је: осо ви на кул тур них пи та ња, фи скал них пи та ња и 
пи та ња ко ја по кри ва ју рад не од но се, сло бо да тр жи шта, ин те лек ту-
ал на сво ји на и по ли тич ки ути цај кор по ра тив ног сек то ра. Кла си фи-

1) Види, на пример: Гоати, В. Политичке партије и партијски системи, Факултет 
политичких наука, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 2008; Гоати, В, Савремене
политичкепартије:компаративнаанализа, 2. допуњено издање, Истраживачки центар 
ССО, Београд, 1984; Лукић, Р. Д, Политичке странке, Научна књига, Београд, 1981; 
Цветићанин, Н, Епоха с оне стране левицеи деснице; о левици, десниции центру у
политичком пољу Европе, о грађанском и антиграђанском схватању политике, о
постидеолошкојполитициу21.веку, Службени гласник: Институт друштвених наука, 
Београд, 2008.

2) Види:  Janda, K. “Comparative Political Parties: Research and Theory”,  In A. W. Finifter 
(Ed.). PoliticalScience:TheStateof theDiscipline. Washington D.C.: American Political 
Science Association, 1993.

3) Види: Duverger, M, Political parties, their organizationandactivity in themodern state, 
Methuen,  London, 1972.
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ка ци ја пар ти ја ко ја је иза зва ла број не де ба те на ста ла је на осно ву 
„Те о ри је пот ко ви це“4) ко ја ис ти че да са вре ме не пар ти је и ле ви це 
и де сни це све ви ше по чи њу да ли че јед не на дру ге те да у ства ри 
ви ше и не пред ста вља ју су прот ста вље не по ло ве по ли тич ког спек-
тру ма. Нај че шће се на во де три основ на кри те ри ју ма за кла си фи-
ко ва ње по ли тич ких пар ти ја, и то: „ 1) ве ли чи на или фор мал на ор-
га ни за ци ја пар ти је и обим функ ци је ко ју оба вља (пр. ели ти стич ке 
или ма сов не пар ти је), 2) плу ра ли зам и то ле ран ци ја у дру штву или-
ти про хе ге мо ни стич ки став, 3) раз ли ко ва ње на осно ву про гра ма 
или иде о ло шке ори јен та ци је“5). По Џо ну Ге рин гу, „аме рич ке пар-
ти је за раз ли ку од европ ских, су мно го ви ше иде о ло шке не го ли 
што се за ми шља,”6), док Ђо ва ни Сар то ри сма тра да је иде о ло ги ја 
ве о ма ва жан мо ти ва ци о ни фак тор: “Иде о ло ги је пар ти ја се кре ћу од 
екс тре ми зма и фа на ти зма, па све до то ле ран ци је и праг ма ти зма”7). 
Пре ма Пе тру Ма ти ћу, „...по је ди не стран ке ко ји ма се мо гу при пи са-
ти атри бу ти евро скеп тич но сти, по сво јој по зи ци ји при па да ју екс-
трем ној или ра ди кал ној де сни ци“8).

Упр кос по сто ја њу број них кри те ри ју ма на осно ву ко јих се 
кла си фи ку ју по ли тич ке пар ти је, овај рад ко ри сти по ли тич ку иде-
о ло ги ју као глав ни кри те ри јум, и.е. ци ље ве пар ти ја (ало ка ци ја 
вред но сти) и на чи не/ме то де за њи хо во очу ва ње или/и ре а ли за ци ју 
(по ли ти ке ко је се спро во де). Сва ка ко се мо ра узе ти у об зир да по-
де ла на ле ве и де сне пар ти је ни је ап со лут ни фе но мен ни ти трај но 
ста ње, већ да је ле во или де сно по зи ци о ни ра ње ди на ми чан про цес 
у од но су на кон крет но кул тур но и по ли тич ко окру же ње да тог исто-
риј ског тре нут ка9). Да нас се нај че шће ле ве пар ти је де фи ни шу у од-
но су пре ма де сно ори јен ти са ним пар ти ја ма и ви це вер са. Слич но 
дру гим тра ди ци о нал ним по ли тич ким па ра диг ма ма, нај че шће се 
сма тра да ле во ори јен ти са на по ли ти ка ве ћу па жњу по све ћу је дру-
штве ним не јед на ко сти ма, по др жа ва ак тив ну уло гу др жа ве у при-
вре ди у прав цу ис пра вља ња не јед на ко сти кроз ре ди стри бу тив ну 
функ ци ју, основ не аспек те по ли тич ког ли бе ра ли зма, итд. На су прот 

4) Faye, J. Lesiècledesideologies, Arman Colin, Paris, 1996.

5) Diamond, L, Gunther R, Political parties and democracy, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 2001, стр. 7.

6) Gerring, J. PartyideologiesinAmerica,1828–1996, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
2001, стр. 23. 

7) Sartori, G. Partiesandpartysystems:aframeworkforanalysis, ECPR, Colchester, 2005, стр. 
69.

8) Mатић, П. „Политичке партије и европски избори“, Политичкаревија, бр. 4, 2008, стр. 
1070.

9) Bobbio, N. LeftandRight:TheSignificanceofaPoliticalDistinction, University of Chicago 
Press, Chicago, 1996.
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то ме, увре же но је ми шље ње да се ути цај де сних пар ти ја ма ни фе-
сту је кроз сма ње ње ути ца ја и ин тер вен ци је др жа ве у при вре ди, ре-
дук ци ју при ме не ре ди стри бу тив них по ли ти ка и ге не рал но сла би ју 
скло ност ре фор ма ма – на ро чи то оним ко је мо гу да се ефек ту и ра ју 
на основ не ком по нен те тр жи шног при вред ног си сте ма уну тар и 
пре ко на ци о нал них гра ни ца. Иако, с об зи ром на огра ни че ња ра да, 
ов де ни је мо гу ће де таљ ни је ела бо ри ра ти од нос ле во-де сно ори јен-
ти са них по ли ти ка, мо жда је до вољ но из не ти са же ти став да тра-
ди ци о нал на кла си фи ка ци ја по ли тич ких пар ти ја на ле ве и де сне 
узи ма у об зир њи хов од нос (ранг вред но сти и им пле мен ти ра не по-
ли ти ке) пре ма мо нар хи ји, цр кви и си сте му сло бод ног тр жи шта10).

У сва ком слу ча ју по треб но је на гла си ти да су сви “кла сич-
ни” кри те ри ју ми за раз ли ко ва ње ле вих и де сних пар ти ја све ма ње 
при мен љи ви у са вре ме ном по ли тич ком и еко ном ском окру же њу. 
Сто га је и циљ на шег ра да да по ка же мо, кроз низ па жљи во ода бра-
них сту ди ја слу ча ја, ка ко би раз ли чи ти аспек ти еко ном ске по ли ти-
ке у до ме ну ма њег или ве ћег огра ни ча ва ња де ло ва ња тр жи шног 
ме ха ни зма мо гли да про ме не тра ди ци о нал на схва та ња иде о ло шке 
ин кли на ци је еко ном ском ин тер вен ци о ни зму. Дру гим ре чи ма, овај 
на уч ни рад има за циљ да иден ти фи ку је слич ност и раз ли ке у ле-
вих и де сних пар ти ја ка да је у пи та њу еко ном ска сло бо да, по себ но 
у обла сти им пле мен та ци је по је ди них де ло ва еко ном ске по ли ти ке, 
ка ко би се на гла си ли озбиљ ни не до ста ци ак ту ел них иде о ло шких 
па ра диг ми.

ЕКОНОМСКА СЛОБОДА УНУТАР 
ПОЛИТИЧКОГ СПЕКТРУМА

Тра ди ци о нал на би нар на по де ла по ли тич ког иде о ло шког 
спек тра на ле ви цу и де сни цу да ти ра из да ле ке про шло сти осам-
на е стог ве ка ка да су у су мрак Фран цу ске ре во лу ци је по сла ни ци 
Кон вен та ко ји су би ли за мо нар хи ју и кра ља за у зе ли де сну стра ну 
од пред се да ва ју ћег, док су при ста ли це ре во лу ци је и бур жо а зи је се-
де ли ле во од пред се да ва ју ћег. Од тог тре нут ка по ли тич ки свет на 
осно ву иде о ло шке по зи ци је кла си фи ку је по ли тич ке стран ке на оне 
ко је при па да ју ле ви ци и оне ко је за сту па ју де сне ста во ве. Па ипак, 
тре ба има ти на уму да су се кри те ри ју ми ко ји су од ре ђи ва ли шта 
је ле ви чар ска, а шта де сни чар ска иде о ло ги ја ме ња ли кроз исто ри-
ју при ла го ђа ва ју ћи се да тим по ли тич ко-дру штве ним окол но сти ма. 

10) Laponce, J. A. TheGovernmentoftheFifthRepublic:Frenchpoliticalpartiesandtheconsti-
tution,University of California Press, Berkeley, 1961, стр. 26.
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Сто га је и ло гич но да се да на шње вред но сти ле ви це и де сни це не 
по ду да ра ју са њи хо вим ак си о ло шким си сте мом из осам на е стог ве-
ка.

Пре не ко ли ко де це ни ја Да унс је де фи ни сао ве о ма сим пли фи-
ко ван прин цип функ ци о ни са ња од но са из ме ђу по ли тич ких пар ти-
ја и еко ном ске по ли ти ке ко ју спро во де: пар ти је спро во де од ре ђе-
ну фор му еко ном ске по ли ти ке ис кљу чи во из раз ло га за др жа ва ња 
вла сти11). Да кле, по ли ти ча ри се, при ли ком ода би ра/кре и ра ња еко-
ном ске по ли ти ке у од ре ђе ном по ли тич ком си сте му, до ми нант но 
ру ко во де праг ма ти змом и соп стве ним (пар тиј ским) вред но сти ма. 
Уко ли ко се при хва ти Да ун со во об ја шње ње да иде о ло ги је пред ста-
вља ју са мо вер бал но ис ка за не за ми сли “до брог дру штва” у функ-
ци ји по ли ти ке, до ћи ће мо до за кључ ка да и ле ви ца и де сни ца под-
јед на ко про из во де раз ли чи те иде о ло шке сли ке ко је су да нас, ви ше 
но ика да, бли же јед на дру гој.

Еко ном ско по зи ци о ни ра ње са вре ме них по ли тич ких пар ти ја 
је ис тра жи ва но и ана ли зи ра но са раз ли чи тих ста но ви шта, док се 
но ви ји ра до ви у по ли тич кој те о ри ји ба ве пре те жно ис тра жи ва њем 
ути ца ја гло ба ли за ци је на по ли тич ке стран ке. Фе но мен гло ба ли за-
ци је не спор но ути че на по зи ци о ни ра ње и про фи ли са ње по ли тич-
ких стра на ка, ма да не тре ба има ти у ви ду са мо ње не еко ном ске 
аспек те. Гло ба ли за ци ју је ис прав ни је са гле да ва ти као ви ше ди мен-
зи о нал ни, по ли тич ки, еко ном ски, јед ном реч ју - све о бу хват ни фе-
но мен. Са овом тврд њом се сла же и Ги денс ко ји твр ди да “… гло-
ба ли за ци ја ни је са мо и при мар но еко ном ски фе но мен и да је не 
тре ба из јед на ча ва ти са мо са ује ди ње ним свет ским си сте мом“12).

Гло ба ли за ци ја је, за пра во, у ко ре ла ци ји са тран сфор ма ци-
јом про сто ра и вре ме на. По Дра га ну Си ме у но ви ћу гло ба ли за ци ја 
пред ста вља „про цес ши ре ња свет ске за јед ни це де мо крат ски тр-
жи шно ори јен ти са них зе ма ља, ко ји се оства ру је на еко ном ском, 
по ли тич ком, кул тур ном и сва ком дру гом пла ну“13). Про цес гло ба-
ли за ци је је све о бу хва тан, ком плек сан и увек при мар но ма те ри јал-
но ори јен ти сан, што се ви ди по фа во ри за ци ји тр жи шног си сте ма 
и прин ци па тр жи шног фун да мен та ли зма14). Да би смо ко ри сти ли 
аде ква тан по ли ти ко ло шки ин стру мен та ри јум при ли ком од ре ђе ња 
пој ма гло ба ли за ци је, сма тра мо да је од ве ли ке ва жно сти на пра ви ти 

11) Види: Downs, A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Politi-
cal Economy, 65(2), 1957.

12) Giddens, A. BeyondtheLeftandtheRight:thefutureofradicalpolitics, Stanford University 
Press, Stanford,  1994, str. 4.

13) Симеуновић, Д, Нацијаиглобализација, Зограф, Ниш, 2009, стр. 108.

14) Тенденција према растућој саморегулацији тржишта и смањењу пореза. 
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ди стинк ци ју из ме ђу на из глед иден тич них пој мо ва. Си ме у но вић је 
у пра ву ка да раз ли ку је гло ба ли за ци ју од срод них пој мо ва, па ис-
ти че да је гло ба ли зам - иде о ло ги ја, гло ба ли за ци ја – про цес, док 
је „но ви свет ски по ре дак“ – си стем15). За Ђор ђа Сто ја но ви ћа, са-
гле да ва ње гло ба ли за ци је „још увек ни је на чвр стој осно ви, то јест 
оп те ре ће но је са ви ше ра зно ли ких зна че ња.“16)

О од но си ма гло ба ли за ци је и еко но ми је је пи сао и Ге рет ко ји 
је де таљ но ис тра жи вао ути цај ле ви чар ских вла да на ма кро е ко ном-
ске ефек те у про це си ма гло ба ли за ци је. Ге рет сма тра да је ре ди-
стри бу тив на по ли ти ка, ве о ма при сут на у окви ру еко ном ске по ли-
ти ке ле во ори јен ти са них вла да, ком па ти бил на са ме ђу на род ном 
еко но ми јом јер је со ци јал де мо крат ски кор по ра ти ви зам, тј. кла сни 
ком про мис у окви ру ре ди стри бу тив не по ли ти ке вла де, нај при клад-
ни ји од го вор на иза зо ве ко је са со бом но си гло ба ли за ци ја17).

Са дру ге стра не, Ха упт твр ди да су се и ле ви ца и де сни ца 
при ла го ди ле са вре ме ним еко ном ским и по ли тич ким иза зо ви ма 
ко ји пра те про цес гло ба ли за ци је, слич но адап та ци ји ко ја је еви-
дент на и код дру гих ак те ра (укљу чу ју ћи ту и др жа ву)18). Обе ве-
ли ке стру је по ста ле су отво ре ни је за са рад њу са дру га чи јим, па и 
ан та го ни стич ким иде о ло шким оп ци ја ма. Ха упт та ко ђе за кљу чу је 
да раз ли ке ко је се иден ти фи ку ју при ли ком ста ти стич ке ана ли зе од-
го во ра ле ви чар ских и де сни чар ских пар ти ја на иза зо ве гло ба ли за-
ци је ни су ста ти стич ки зна чај не за на уч но ис тра жи ва ње. Озби љан 
не до ста так ис тра жи ва ња овог ауто ра је у то ме што се при мар но 
ба ви ис пи ти ва њем пар тиј ских про гра ма уме сто ана ли зом ре ак ци ја 
ад ми ни стра ци је у гло ба ли за циј ским про це си ма.

На су прот уве ре њи ма да је кор по ра тив ни сек тор од нео при-
мат над др жав ним ин сти ту ци ја ма у са вре ме ним тр жи шним си сте-
ми ма, Бо ји ис ти че да је кон ку рент ност јед не др жа ве пре ди спо ни-
ра на иде о ло ги јом вла да ју ће пар ти је19). Он иден ти фи ку је кључ на 
еко ном ска пи та ња у ве зи са стра те ги јом еко но ми је по ну де, пре ма 
ко ји ма ле ви ца и де сни ца за у зи ма зна чај но раз ли чи те ста во ве: по ре-
зи и по тро шња, јед на кост, штед ња и при ват не ин ве сти ци је, не за по-

15)  Види: Сименуновић, Д., Нацијаиглобализација,Зограф, Ниш, 2009.

16) Стојановић, Ђ, “Различити теоретски приступи концепту глобалног цивилног друштва”, 
Српска политичка мисао, 28 (2) 2010, стр. 55.

17) Види: Garrett, G. Partisan Politics in theGlobal Economy, Cambridge University Press, 
Cambridge,1998.

18)  Haupt, A. B. “Parties’ Responses to Economic Globalization: What is Left for the Left and 
Right for the Right?” Party Politics, 2010, стр. 16.

19) Boix, C. Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic Strate-
gies in the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge,  1998.
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сле ност и ин фла ци ја. Та ко до ла зи до за кључ ка да ле ви чар ске вла де 
има ју за циљ уве ћа ње еко ном ског ра ста и сма ње ње не јед на ко сти 
кроз раст ни воа про дук тив но сти ко ја се мо же оства ри ти ин ве сти-
ра њем на тр жи шту ра да и тр жи шту ка пи та ла у јав ном (др жав ном) 
сек то ру при вре де. На су прот то ме, де сни чар ске, кон зер ва тив но ори-
јен ти са не вла де ни су скло не да ди рект но ин тер ве ни шу у обла сти 
еко но ми је, већ су пре све га ори јен ти са не ка ва ља ном ди зај ни ра њу 
си сте ма и раз во ју под сти ца ја за при ват не ин ве сти ци је. Пре ма овој 
ана ли зи, мо же мо за кљу чи ти да ле ви чар ске пар ти је/вла де те же да 
оства ре бр жи еко ном ски раст у ци љу сма ње ња не јед на ко сти, док 
пар ти је/вла де де сни чар ске ори јен та ци је пре тен ду ју да се оства ри 
при вред ни раст пер се без об зи ра на ре ди стру бу тив не ефек те. Но, 
без об зи ра на све на ве де не раз ли ке, Бо ји ипак кон ста ту је да ин сти-
ту ци о нал но уре ђе ње јед не зе мље као ре зул тат ду гог исто риј ског 
про це са ути че на еко ном ску по ли ти ку мно го ин тен зив ни је не го 
иде о ло шка ин кли на ци ја вла де или пар тиј ске ко а ли ци је на вла сти.

Сту ди ја ко ју је не дав но об ја вио ОЕЦД о раз ли ка ма у ОЕЦД 
зе мља ма ка да се ана ли зи ра сте пен ре стрик тив но сти тр жи шта ра-
да и тр жи шта ро ба, по ка зу је да је иде о ло шка по зи ци ја стра на ка у 
вла сти из у зет но зна чај на ка да су у пи та њу ин тер вен ци је на тр жи-
шту ра да20). Ба лан си ра ју ћи из ме ђу дру штве не јед на ко сти (ви со ко 
ран ги ра не вред но сти) и тр жи шне ефи ка сно сти (ви со ко ран ги ра не 
по тре бе кон ку рент не при вре де), ле ви чар ске вла де ве ћи пон дер да-
ју јед на ко сти и ре фор ма ма на тр жи шту ра да. Са дру ге стра не, ова 
сту ди ја оце њу је да иде о ло шки про фил вла де не ма зна чај ни јег ути-
ца ја на ни во ре стрик тив но сти ре гу ла ти ве на тр жи шту ро ба. 

Ути цај иде о ло шко-по ли тич ке при стра сно сти на про цес кре-
и ра ња/во ђе ња по ли ти ке сло бод не тр го ви не је пи та ње ко је по себ-
но при вла чи ис тра жи вач ку па жњу у по след ње вре ме. Не из не на-
ђу је ова ква ори јен та ци ја у ис тра жи ва њи ма, по себ но ка да се узму 
у об зир чи ње ни це еви дент ног ра ста ни воа свет ске тр го ви не али 
и уве ћа ва ње аси ме три је тр го вин ске ме ђу за ви сно сти. Су ми ра ју ћи 
на ла зе ових ис тра жи ва ња, за кључ ци о од но су пар ти ја и тр го вин-
ске отво ре но сти мо гу се по де ли ти у три ве ли ке гру пе: а) де сни-
чар ске кон зер ва тив не пар ти је по др жа ва ју сло бод ну тр го ви ну, док 
на су прот њи ма, ле ви чар ске стран ке ни су на кло ње не тр го вин ској 
ли бе ра ли за ци ји; б) ле ви ца се за ла же за, ге не рал но по сма тра ју ћи, 
бит но отво ре ни ју еко ном ску по ли ти ку од де сни це, и ц) иде о ло-
шко-по ли тич ка при стра сност је мар ги нал ног ка рак те ра и не ути че 

20) Види: Wölfl, A., Wanner, I., Kozluk T. и G. Nicoletti, “Ten Years of Product Market Reform 
in OECD Countries - Insights from a Revised PMR Indicator”, Economics Department Work-
ing Papers, No.695, OECD, Vienna, 2009.
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у ве ли кој ме ри на спољ но тр го вин ску по ли ти ку јер деј ству ју знат-
но ути цај ни ји фак то ри, као што су ин те ре сне гру пе, ме ђу на род ни 
по ло жај зе мље и сл. У ко рист пр ве гру пе ар гу ме на та го во ре ис-
тра жи ва ња Мил не ро ве и Џет кин са ко ји сма тра ју да иде о ло шка 
ори јен та ци ја пар ти ја на вла сти бит но и пред ви ди во ути че на ди-
зај ни ра ње спољ но тр го вин ске по ли ти ке др жа ве21). Пре ма њи хо вим 
за кључ ци ма, де сни чар ске вла де су ге не рал но скло ни је фор си ра њу 
сло бод не тр го ви не, док се ле ви чар ске вла де углав ном про ти ве ши-
рој ли бе ра ли за ци ји. Ме ђу тим, не об ли ку је са мо иде о ло ги ја вла да-
ју ће ко а ли ци је (стран ке) тр го вин ску по ли ти ку зе мље већ и фак то-
ри по пут гло ба ли за ци је и ак ту ел них ме ђу на род них од но са. Осим 
то га, на еко ном ску по ли ти ку мо гу ути ца ти и тип вла де и из бор на 
пра ви ла: “Ве ро ват ни је је за оче ки ва ти да ће стран ка би ти на кло ње-
ни ја сло бод ној тр го ви ни уко ли ко је бли жа де сној оп ци ји, уко ли ко 
на ци о нал на при вре да ви ше уче ству је у ме ђу на род ној раз ме ни, ако 
је им пле мен ти ран пред сед нич ки из бор ни си стем, уко ли ко је зе мља 
ви ше из ло же на аме рич кој еко ном ској хе ге мо ни ји, уко ли ко стран ка 
има ве ћи број ме ста у пар ла мен ту и деј ству је у зе мљи ни жег сте пе-
на раз во ја и су о ча ва ју се са све ве ћим ути ца јем гло ба ли за ци је“. 22)

Иако је на ве де на сту ди ја илу стра тив на за пред мет овог ра да, 
ипак јој мо же мо за ме ри ти из ве сну огра ни че ност јер је за сно ва на 
на ис тра жи ва њу про гра ма стра на ка, а не на ак ту ел ној по ли ти ци. 

По сма тра ју ћи ово пи та ње из дру гог угла, Хо ри но23) сма тра да 
раз ли ке у еко ном ској по ли ти ци ко ју при ме њу ју ле ве и де сне вла де, 
у ства ри, при мар но од ра жа ва ју еко ном ски про фил те зе мље, од но-
сно сте пен из о би ља про из вод них фак то ра. Хо ри но за кљу чу је да 
су зе мље ко је оби лу ју фак то ром ра да (рад но-ин тен зив не при вре де) 
би ле еко ном ски мно го отво ре ни је за вре ме ле ви чар ских вла да, док 
се та кав об лик ко ре ла ци је за ка пи тал но-ин тен зив не при вре де не 
про на ла зи код вла да де сни чар ске про ве ни јен ци је.

Ан дреа Ха упт ис ти че да се, тра ди ци о нал но по сма тра ју ћи, 
иде о ло ги ја де сни це и ле ви це у кон тек сту со цио-еко ном ске ди мен-
зи је раз ли ку је у сле де ћим аспек ти ма: 1. Бит на при сут ност др жав не 
сво ји не на су прот до ми нант ној при ват ној сво ји ни; 2. Јак др жав ни 
ин тер вен ци о ни зам на су прот “сла бој др жа ви” ко ја са мо да је по др-
шку у обла сти еко но ми је; 3. По др шка рас по де ли бо гат ства, на су-

21)  Milner, H., и B. Judkins, “Partisanship, Trade Policy, and Globalization: Is There a Left-Right 
Divide on Trade Policy?” International Studies Quarterly, 2004,   48 (1): 95-119.

22)  Исто, стр. 113.

23)  Horino, I. “Partisanship, Factor Endowment, and Economic Openness in 21 OECD Coun-
tries: Examining Domestic Sources for Interdependence”, Paper presented at the International 
Studies Association Convention, San Francisco, 2008.
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прот про ти вље њу зна чај них ре ди стри бу тив них функ ци ја, и 4. По-
др шка вла ди ним со ци јал ним про гра ми ма на су прот про ти вље њу 
раз вит ка со ци јал них др жав них.24)

Узи ма ју ћи у об зир да је до шло до про ме не тра ди ци о нал ног 
ми шље ња у обла сти еко ном ске по ли ти ке, ве ли ки број са вре ме них 
на уч них ра до ва ука зу је на ди на ми ку у еко ном ско-по ли тич ким про-
фи ли ма мо дер них пар ти ја. Ре ци мо, по Нел со ну и Ве ју25), по сто ји 
ши рок спек тар те о ри ја по ко ји ма се ле ви ца по сте пе но при бли жа ва 
оп ци ја ма ко је се ве зу ју за де сни цен тар, по сте пе но се уда ља ва ју ћи 
од тра ди ци о нал не со ци јал де мо кра ти је. Не ко ли ко раз ло га је до ве ло 
до на ве де них про ме на: про ме на ми шље ња тзв. “сред њег гла са ча” 
пре ма де сни ци, дру штве не и еко ном ске тур бу лен ци је (де ин ду стри-
ја ли за ци ја), и на кра ју – гло ба ли за ци ја. Од по себ ног зна ча ја за на-
ше ис тра жи ва ње је сте то што Нел сон и Веј да ју при ме ре ле ви чар-
ских пар ти ја ко је су се тран сфор ми са ле на на ве ден на чин као што 
је то слу чај са Аустра лиј ском ла бу ри стич ком пар ти јом ко ја је ви ше 
нео ли бе рал на од мно гих де сни чар ских пар ти ја. Ауто ри ука зу ју и 
на зна ча јан успон но ве ле ви це ко ја се сма тра ком про ми сом из ме ђу 
нео ли бе рал не и кла сич не по ли ти ке бла го ста ња, на во де ћи као ре ле-
вант не при ме ре “Тре ћи пут “ у Ве ли кој Бри та ни ји, Клин то но ву ад-
ми ни стра ци ју и Шре де ро ву по ли тич ку оп ци ју у Не мач кој. За кљу-
чу ју ћи ис тра жи ва ње, ауто ри на во де не ко ли ко пред у сло ва ко ји мо гу 
зна чај ни је да ути чу на скре та ње ле вих пар ти ја уде сно: ре ла тив но 
ма ла иде о ло шка уда ље ност пар ти је пре ма нај зна чај ни јем де сном 
кон ку рен ту, би тан по раст уде ла тер ци јар ног сек то ра у на ци о нал ној 
при вре ди, ни зак ни во порт фо лио ин ве сти ци ја и ин ци ден це ва лут-
них кри за. На по ли тич кој ска ли стран ке се мо гу кре та ти са ле ва на 
де сно и обрат но, ко ке ти ра ју ћи че сто и са ан та го ни стич ким иде о-
ло ги ја ма. При том, иде о ло ги ја као “ис кри вље на ствар ност” мо же 
има ти ви ше стру ке функ ци је у дру штву: 

“а) под сти цај ну, у сми слу под сти ца ња на вр ше ње по ли тич-
ке ак тив но сти ра ди ре а ли за ци је по ли тич ких ци ље ва ко је 
про кла му је да та иде о ло ги ја,

б) хо мо ге ни зи ра ју ћу, у сми слу гра ђе ња сна жног је дин ства 
ме ђу они ма ко ји усва ја ју исту иде о ло ги ју,

в) об ја шња ва ју ћу - сва ка иде о ло ги ја те жи да об ја сни свет 
и ње го ве про бле ме и да дâ упут ство за ак ци ју у ње му, и 

24) Haupt, A, op. cit, стр. 8.

25) Детаљније у: Nelson, S. и C. Way, “Party Crashers: The Determinants of Left Party Ideo-
logical Shift in Wealthy Democracies”, рад представљен на Годишњој скупштини Midwest 
Political Science Association, Чикаго, 2007.
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г) оправ да ва ју ћу - иде о ло ги ја по сто ји и ра ди оправ да ња 
учи ње ног за про јек то ва не ци ље ве”.26) .

Пре ма Блат бер гу27), иде о ло ги је не мо ра ју трај но за др жа ти 
сво ју по зи ци ју на по ли тич ком спек тру. Раз лог је тај што сва ка зе-
мља твр ди да има соп стве ну по ли тич ку кул ту ру, па у том слу ча ју 
мо же твр ди ти и да има сво ју “до ма ћу” иде о ло ги ју, што мо же да 
ре зул ти ра не са мо иде о ло шким про ме на ма у вре ме ну већ и бит ним 
по ме ра њем иде о ло ги је дуж чи та вог иде о ло шког спек тра.

Ве о ма би тан кри те ри јум у од ре ђе њу еко ном ске по ли ти ке 
јед не зе мље, има ју ћи у ви ду до ми нант ну уло гу мо не тар не по ли-
ти ке, је сте сте пен не за ви сно сти на ци о нал не цен трал не бан ке. Но-
ви ја ли те ра ту ра се из то га раз ло га ба ви и упо ре ђи ва њем по ли ти ка 
ле ви чар ских и де сни чар ских вла да у до ме ну по ло жа ја и функ ци о-
ни са ња цен трал не мо не тар не ин сти ту ци је. Не за ви сност цен трал не 
бан ке је ду го пред ста вља ла ме ђу на род но при хва ће ну нор му / пред-
у слов “до брог мо не тар ног по на ша ња”, што се у ства ри сма тра ло 
кон сти ту тив ним еле мен том ли бе рал не еко ном ске прак се пре те жно 
пре фе ри ра не од стра не де сни чар ских вла да. Упр кос то ме, но ви-
ја ис тра жи ва ња ука зу ју на про ме ну тра ди ци о нал ног ста ва да са-
мо де сни чар ске вла де по др жа ва ју не за ви сност цен трал не бан ке28). 
Ана ли за по ка зу је да и ле во ори јен ти са не вла де све ви ше по ста ју 
скло не при хва та њу не за ви сно сти цен трал не бан ке, иако то мо же 
де ло ва ти као бит но од сту па ње од по је ди них ле ви чар ских прин-
ци па. По не кад, на и ме, не за ви сно кре и ра на и им пле мен ти ра на мо-
не тар на по ли ти ка, под су ве ре ном ин ге рен ци јом цен трал не бан ке, 
мо же у знат ној ме ри ума њи ти или чак по ни шти ти ефек те фи скал-
не по ли ти ке, ре ци мо у до ме ну ре ди стри бу тив них ефе ка та. Деј вис 
за кљу чу је да се, и по ред аси ме трич них ста во ва по кључ ним еко-
ном ских ци ље ви ма, и ле ви ца и де сни ца све ви ше кре ћу у прав цу 
кон сен зу са ка да је у пи та њу рас ход на стра на бу џе та тј. по тро шња. 
И на ша ана ли за ода бра них зе ма ља ука зу је на то да се сма њу ју раз-
ли ке из ме ђу ле ве и де сне по ли тич ке оп ци је ка да је у пи та њу овај 
до мен еко ном ске по ли ти ке. 

Циљ ра да ни је био да се про це ни ефек тив ност по је ди них 
аспе ка та вла ди не по ли ти ке и еко ном ског ин тер вен ци о ни зма у раз-
ли чи тим зе мља ма, осим ка да је у пи та њу по ре ђе ње ре ал ног ра ста 

26)  Симеуновић, Д, Увод у политичку теорију, Институт за политичке студије, Београд, 
2009, стр. 117.

27) Blattberg, C. PatrioticElaborations:EssaysinPracticalPhilosophy, McGill-Queen’s Uni-
versity Press, Montreal and Kingston, 2009, стр. 21.

28) На пример, Davis, W. “Partisanship and Central Bank Independence: Is There a policy-Ide-
ology Trade-Off?”,  рад представљен на Годишњој скупштини Southern Political Science 
Association New Orleans, 2007.



МирославаФилиповић,МаријаЂорић Политичкепартијеиекономски...

49

БДП-а као ре зул тан те еко ном ске по ли ти ке. Наш циљ је био да се 
утвр ди по зи ци ја и по ли ти ка по је ди них вла да пре ма спе ци фич ним 
аспек ти ма еко ном ске сло бо де, те да се ре зул та ти упо ре де са / су-
прот ста ве кла сич ним па ра диг ма ма ко је се ко ри сте у иде о ло шким 
по де ла ма пар ти ја на ле ви цу, де сни цу и цен тар. 

ПОЉЕ ИСТРАЖИВАЊА И МЕТОДОЛОГИЈА 

Што се ти че ме то до ло ги је у овом ис тра жи ва њу, ко ри сти ли 
смо мо дел сли чан оном ко ји су раз ви ли Бе ноа и Ла вер29). У ис тра-
жи ва њу смо се за пра во фо ку си ра ли на по сред не по ка за те ље “из 
дру ге ру ке” ка да је у пи та њу по ли тич ко по зи ци о ни ра ње, од но сно 
на по ка за те ље/оце не по зи ци о ни ра ња ко је су да ли раз ли чи ти екс-
пер ти и ком пе тент ни те о ре ти ча ри из обла сти еко но ми је и по ли ти-
ко ло ги је. Ци ља но смо ре ду ко ва ли ни во ком плек сно сти по ли тич ке 
ди мен зи о нал но сти, раз ли ку ју ћи ле ви цу, де сни цу и цен тар. Ме ђу-
тим, ни во ком плек сно сти еко ном ске ди мен зи о нал но сти је све сно 
по диг нут на ви ши ни во (раз ли ко ва ње 10 нај ва жни јих аспе ка та еко-
ном ске сло бо де) јер је и циљ ра да упра во ана ли за еко ном ске по ли-
ти ке ко ју за сту па ју али и спро во де пар ти је раз ли чи те иде о ло шке 
ори јен та ци је. А при о ри са зна ња ко ја се ти чу су шти не кључ них по-
ли ти ка су би ла до ступ на за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју еко ном ских 
ис тра жи ва ња ко ја се ба ве основ ним еле мен ти ма др жав ног ин тер-
вен ци о ни зма у (тр жи шној) при вре ди. 

Због кван ти та тив не огра ни че но сти, ком па ра тив на ана ли за 
об у хва ти ла је осам зе ма ља ко је сма тра мо ре ле вант ним при ме ри-
ма: Дан ску, Ир ску, Не мач ку, Лук сем бург, Ује ди ње но Kраљевство, 
САД, Аустра ли ју и Но ви Зе ланд. Све на бро ја не зе мље раз ли ку ју 
се у по гле ду ве ли чи не, сте пе на раз во ја, за ви сно сти од ме ђу на род-
них еко ном ских то ко ва, еко ном ске и по ли тич ке тра ди ци је, и што 
је нај ва жни је по ни воу ре стрик тив но сти тр жи шне ре гу ла ти ве (ви-
де ти ОЕЦД по дат ке ис под). Ис тра жи ва њем је об у хва ћен пе ри од 
од 1995. до 2007. го ди не. По сто је два раз ло га ова квог из бо ра: иза-
бра ни ин декс еко ном ске сло бо де је био ак ти ви ран 1995. го ди не, 
док је 2007. го ди на иза бра на да би се за кљу чио пе ри од не по сред но 
пре по чет ка свет ске еко ном ске кри зе, с об зи ром на не јед нак ути цај 
кри зе на по је ди не зе мље и има ју ћи у ви ду да еко ном ска по ли ти ка 
у вре ме ни ма кри за при бе га ва мно гим не кон вен ци о нал ним ре ше-
њи ма.

Не ко ли ко из во ра је ко ри шће но при ли ком при ку пља ња по да-
та ка за три глав не ком по нен те ана ли зе: иде о ло шко-по ли тич ка ори-

29)  Benoit, K. и Laver M. PartyPoliticsinModernDemocracies, Routledge, London,  2006.



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.39-74.

50

јен та ци ја вла де, ге не рал на оце на ре гу ла тор не ре стрик тив но сти и 
ран ги ра ње у по гле ду еко ном ских сло бо да. Кре та ње ре ал ног БДП-а 
(без ути ца ја ин фла ци је) на го ди шњем ни воу ко ри шће но је као кон-
трол ни ин ди ка тор за све зе мље.

По ли тич ка кла си фи ка ци ја вла да за по тре бе овог ра да за сно-
ва на је на ис тра жи ва њи ма и по да ци ма ко је смо пре у зе ли од Ар-
мин ге о на и оста лих ис тра жи ва ча са Уни вер зи те та у Бер ну30). Ка ко 
би смо до би ли пре глед ду го роч ног ста ња у по гле ду из град ње др-
жав ног ка па ци те та узе ли смо по дат ке о струк ту ри вла де за пе ри од 
1985-2007, с об зи ром да се по ли ти ка прет ход них вла да у ве ћој или 
ма њој ме ри увек ре флек ту је на те ку ћу по ли ти ку и про из во ди од ре-
ђе ни ути цај чак и ка да је до ђе до пот пу ног за о кре та у по ли тич ком 
про фи лу ад ми ни стра ци је.

До ми нан та по ли тич ка ори јен та ци ја вла да 1985-2007.

Др жа ва До ми нант на 
ори јен та ци ја

Ни во до ми нант но сти 
(нај ни жи-нај ви ши)

Aустралија Ско ро под јед на ко ле ви ца и де сни ца
Ир ска Де сни ца 52-100%

Но ви Зе ланд Ле ви ца 84-100%

САД Де сни ца 90-100%

Дан ска Де сни ца 76-100%

Ује ди ње но Кра љев ство Ско ро под јед на ко ле ви ца и де сни ца

Лук сем бург Цен тар 50-60%

Не мач ка Цен тар 68-83%

Из вор: Ar min geon, Co ma par ti ve Po li ti cal Da ta Set, 1960-2007.
По да ци ко ји се ти чу ге не рал не ори јен та ци је пре ма тр жи-

шној ре гу ла ти ви у зе мља ма OECD-a пре у зе ти су из ра да Ани те 
Волфл и са рад ни ка31). Овај из вор нам је био по себ но дра го цен јер 
укљу чу је др жа ве са ви со ком сто пом ли бе ра ли за ци је, др жа ве сред-
ње ли бе ра ли зо ва ног тр жи шта и оне где се при ме њу је ви сок ни во 
тр жи шне ре гу ла ти ве. На ве де но ис тра жи ва ње ко ри сти оп шти ин ди-
ка тор ре гу ла ти ве тр жи шта ро ба (ПМР ин ди ка тор) ко ји об је ди њу је 

30) Armingeon, K., Potolidis, P., Gerber M., i Ph. Leimgruber, Comparative Political Data Set 
1960-2007, Institute of Political Science, University of Berne, Berne, 2009.

31) Wölfl, A., Wanner, I., Kozluk T. i G. Nicoletti, ‘Ten Years of Product Market Reform in OECD 
Countries - Insights from a Revised PMR Indicator.’ EconomicsDepartmentWorkingPapers 
No.695, Vienna: OECD, 2009.
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18 по себ них ин ди ка то ра као што су: удео јав ног сек то ра, уче шће 
вла де у сек то ри ма енер ге ти ке, ко му ни ка ци ја и тран спор та, сте пен 
ди рект не кон тро ле над по сло ва њем пред у зе ћа, кон тро ла це на, сте-
пен ко ри шће ња кон трол не и ко манд не ре гу ла ти ве, ла ко ћа до би ја ња 
до зво ла и са гла сно сти, ад ми ни стра тив на оп те ре ће ња за кор по ра-
ци је и пред у зет ни ке, итд. 

Ни во тр жи шне ре стрик тив но сти 2008*.
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008* 

*  (0 – , 6 – )
:

, 32

.  (The Wall Street Journal) 
 ( he Heritage Foundation) 

 183 .
:  (  / , -

, ),  ( ),  ( -
- ), ,  ( ), 

,  (
), ,  (

).  
 2007 ( )

*

1.  90.0 6.4% 

2.  87.1 7.8% 

3.  82.6 4.4% 

4.  82.2 6% 

5.  82.0 3% 

6.  80.7 2% 

8.  79.6 1.6% 

10.  79.0 3% 

15.  75.2 5.2% 

                                                       
32 Kim, A., Markheim, D., Roberts, J. i C. Walsh, 2010IndexofEconomicFreedom. The Heritage Foundation, Washington, 2009. 

* Агре гат ни ПМР ин ди ка тор (0 –нај ма ње ре стрик тив ни, 6 – нај ви ше ре стрик тив ни)  
Из вор: ОЕЦД

На по слет ку, упо тре би ли смо и Хе ри тиџ ин декс еко ном ске 
сло бо де32) ко ји се ко ри сти за оце њи ва ње ра да вла да у по гле ду еко-
ном ских сло бо да. Ви ше од де сет го ди на Вол стрит Жур нал (The 
Wall Stre et Jo ur nal) и Хе ри тиџ фон да ци ја (Тhe He ri ta ge Fo un da tion) 
пра те ни во оства ри ва ња еко ном ских сло бо да ши ром све та на осно-
ву де сет стан дар да ко ји ма се оце њу ју сте пен сло бо де од др жав не 
ин тер вен ци је и еко ном ски успех у 183 зе ма ља. Де сет ком по нен ти 
еко ном ске сло бо де об у хва та ју сле де ће: по слов на сло бо да (отва ра-
ње /за тва ра ње пред у зе ћа, до зво ле, тро шко ви), сло бод на тр го ви на 
(од су ство ба ри је ра за из воз и увоз), фи скал на сло бо да (ни во по ре за 
и при хо да од по ре за као део БДП-а), др жав ни рас хо ди, мо не тар-
на сло бо да (ин фла ци ја и кон тро ла це на), ин ве сти ци о на сло бо да, 
фи нан сиј ска сло бо да (кон ку рен ци ја на фи нан сиј ским тр жи шти ма 
и не за ви сност бан кар ског си сте ма у од но су на вла ду), имо вин ска 
пра ва, бор ба про тив ко руп ци је и сло бо да ра да (ми ни мал не за ра де 
и ре гу ли са ње рад них од но са). 

32)  Kim, A., Markheim, D., Roberts, J. i C. Walsh, 2010IndexofEconomicFreedom. The Heri-
tage Foundation, Washington, 2009.
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Хе ри тиџ ин декс еко ном ске сло бо де 2007.  
(ранг по је ди них зе ма ља и ни во при вред ног ра ста)

Ранг Др жа ва Ин декс Раст ре ал ног БДП*
1. Хонг Конг 90.0 6.4%
2. Син га пур 87.1 7.8%
3. Аустра ли ја 82.6 4.4%
4. Ир ска 82.2 6%
5. Но ви Зе ланд 82.0 3%
6. САД 80.7 2%
8. Дан ска 79.6 1.6%

10. Ује ди ње но Кра љев ство 79.0 3%
15. Лук сем бург 75.2 5.2%
25. Не мач ка 70.5 2.5%
26. Гру зи ја 70.4 12.35%
64. Фран цу ска 64.2 2.3%
74. Ита ли ја 62.7 1.5%

178. Зим баб ве 21.4 -4.6%
179. Се вер на Ко ре ја 1.0 -2.3%

* У по ре ђе њу са 2006. го ди ном
 Из вор: Хе ри тиџ фон да ци ја, ОЕЦД, ЦИА 

И дру ге ор га ни за ци је, по пут Свет ске бан ке и Фри дом Ха у са 
(Fre e dom Ho u se), спро во де слич на оце њи ва ња при вред ног ам би-
јен та. Иако се по је ди ни кри те ри ју ми оце њи ва ња раз ли ку ју од Хе-
ри тиџ ин дек са, оп шта ева лу а ци ја еко ном ских си сте ма се за сни ва 
на срод ним иде ја ма и ран ги ра ње зе ма ља се не раз ли ку је у ве ли-
кој ме ри. Све на ве де не фор ме ран ги ра ња су из ло же не озбиљ ним 
кри ти ка ма – оце њу ју се као су бјек тив не, по ли тич ки мо ти ви са не, 
не си сте ма тич не и нај ва жни је што се раз ма тра са мо је дан део раз-
вој не ди мен зи је (еко ном ске при ли ке) а за не ма ру је ути цај ве о ма 
ва жних фак то ра, као што су ху ма ни раз вој и одр жи вост де мо кра-
ти је33). Упр кос свим не до ста ци ма Хе ри тиџ ин декс се по ка зао као 
ко ри сно сред ство за ком па ра тив не ана ли зе у обла сти ме ђу на род не 
еко но ми је. Осим то га, циљ овог ра да ни је про це на кре ди би ли те та 
на ве де ног ин дек са већ ње го ва упо тре ба у ком па ра тив не свр хе.

33)  Kao примере таквих  критика, видети: “Laissez Faire Olympics” (Left Business Observer 
Special Report, 2005), Abelson (2009) и Sachs, Ј. (2005).
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СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА ОДАБРАНИХ ЗЕМАЉА 
 

Аустра ли ја

По чев од 1995. го ди не еко ном ско ран ги ра ње ове зе мље иде 
уз ла зном пу та њом. По себ но је ва жно на по ме ну ти да је 2000. го ди-
на би ла пре крет ни ца у по гле ду по бољ ша ња по слов не кли ме и по-
слов ног окру же ња. Де сни чар ски усме ре на вла да је на кон 3 го ди не 
вла сти по ка за ла зна чај не ре зул та те у обла сти ме ђу на род не тр го-
ви не (што је нео спор но ути ца ло на ве ћи сте пен кон ку рент но сти), 
упр кос осци ла ци ја ма БДП-а (слич но као и у дру гим зе мља ма ко је 
су на ве де не у сту ди ја ма слу ча ја).

Аустра лиј ска ла бу ри стич ка пар ти ја АЛП (као пар ти ја ле вог 
цен тра) и Ли бе рал на пар ти ја Аустра ли је (као пар ти ја де сног цен-
тра) су глав ни игра чи на пар тиј ској сце ни, док је у успо ну и Пар ти-
ја зе ле них. За вре ме вла да ви не Аустра лиј ске ла бу ри стич ке пар ти је 
у пе ри о ду 1983-1996. го ди не, вла да спро во ди ак тив ни ин тер вен-
ци о ни зам ко ји је пра ћен еко ном ским ра ци о на ли змом, сма ње њем 
ца ри на, по ре ским ре фор ма ма, при ва ти за ци јом ве ли ких ком па ни ја 
и де ре гу ла ци јом бан кар ског си сте ма. Да нас је уну тар ове стран ке 
до ми нант на фрак ци ја АЛП ко ја је ма ње фо ку си ра на на со ци јал на 
пи та ња и ко ја се при том, за ла же за ли бе рал ни ји при ступ у обла сти 
еко но ми је. Ли бе рал на пар ти ја Аустра ли је је у опо зи ци ји од 2007. 
го ди не и за го ва ра но ви еко ном ски ли бе ра ли зам: дру штве но кон-
зер ва тив ну по ли ти ку и со ци јал не ре фор ме.

Аустра ли ја – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг 
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На осно ву Хе ри тиџ ин дек са ко ји је из но сио 86.2, Аустра ли ја 
је у 2007. го ди ни би ла на тре ћем ме сту у све ту по еко ном ским сло-
бо да ма, што је би ло да ле ко из над ре ги о нал ног и свет ског про се ка. 
До бро ор га ни зо ва на ма кро е ко ном ска по ли ти ка и успе шно спро ве-
де не струк тур не ре фор ме су за слу жне за пре ва зи ла же ње еко ном-
ске кри зе ко ју је Аустра ли ја мно го бо ље под не ла не го ли оста ле на-
пред не еко но ми је. Уоп ште узев, ова зе мља је до бро ор га ни зо ва на 
у сми слу струк тур них сна га. Мо не тар на ста бил ност и тр го вин ска 
отво ре ност омо гу ћа ва кон ку рент ност у фи нан сиј ско-ин ве сти ци о-
ној сфе ри, ко ја се ба зи ра на по што ва њу тр жи шних прин ци па. Осим 
то га, сна жна вла да ви на пра ва шти ти сво јин ска пра ва и ди рект но 
ути че на сма ње ње сте пе на ко руп ци је. Ка да је у пи та њу по сло ва ње 
ка ко до ма ћих, та ко и ино стра них пред у зе ћа, при ме ћу је се зна чај-
на флек си бил ност ре гу ла ти ве и по сту па ка до би ја ња до зво ла. Ме ре 
за уна пре ђе ње јав них фи нан си ја и одр жа ва ње фи скал не ста бил-
но сти им пле мен ти ра не су у ци љу по сти за ња ве ће ефек тив но сти 
и ефи ка сно сти. Ка да све су ми ра мо, мо же мо да кон ста ту је мо да је 
Аустра ли ја нај ви ше успе ха оства ри ла у обла сти имо вин ских пра ва 
и фи нан сиј ских сло бо да – по ран гу го то во дво стру ко ви ше од свет-
ског про се ка. Ме ђу тим, ин те ре сант но је при ме ти ти да су др жав ни 
рас хо ди зна чај ни, а фи скал на сло бо да ре ла тив но огра ни че на, у ни-
воу ис под свет ског про се ка, што је кри тич на тач ка у еко но ми ји ове 
зе мље. Во ђе ни овом чи ње ни цом, у скла ду са ме то до ло ги јом Бе ноа 
и Ла ве ра, мо же мо кон ста то ва ти да је ве ли ки на пор аустра лиј ске 
вла де усме рен ка пи та њи ма ко ја се ти чу ба лан си ра ња по ре за и по-
тро шње, док се мно го ма њи зна чај при да је со ци јал ним пи та њи ма, 
де ре гу ла ци ји, ими гра ци ји и сл. Од 2000. го ди не, ак ту ел не вла сти 
су по себ но за ин те ре со ва не за по бољ ша ње сло бо де по сло ва ња, што 
је за три де сет по сто уна пре ди ло ранг овог аспек та еко ном ске сло-
бо де. Зна чај ни ус пе си су оства ре ни и у бор би про тив ко руп ци је.

Ир ска

За са мо не ко ли ко го ди на, Ир ска је по ста ла јед на од нај бо ље 
ран ги ра них зе ма ља у по гле ду еко ном ских сло бо да за у зи ма ју ћи че-
твр то ме сто у све ту. Пре крет ни ца на ста је то ком 2001. го ди не ка да 
је по ли ти ка де сни чар ске ко а ли ци је, на кон три го ди не вла сти, по че-
ла да про из во ди по зи тив не ефек те на при вре ду. Нај ве ћи еко ном ски 
раст је за бе ле жен у пе ри о ду од 1991. до 1997. у ко јем је вла да за-
сту па ла ин те ре се ле ви це, де сни це и цен тра. Но, тур бу лент на еко-
ном ска си ту а ци ја по чет ком 21. ве ка оте жа ва ла је при ме ну ода бра не 
еко ном ске по ли ти ке, што се ви ди и по флук ту а ци ја ма БДП-а (ма да 
у мно го ма њим ам пли ту да ма не го то ком 80-их го ди на 20. ве ка).
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У Ир ској су вла де тра ди ци о нал но за сни ва не на ко а ли ци ја ма. 
Тре нут но вла да ју ћа пар ти ја је Fi an na Fáil, ко ја је тра ди ци о нал на 
ли бе рал но-кон зер ва тив на пар ти ја осно ва на 1927. у чи јој иде о ло-
шкој осно ви се на ла зи ре пу бли кан ски по пу ли зам. Ова пар ти ја је 
се дам пу та ула зи ла у вла ду од сти ца ња не за ви сно сти Ир ске, у пе-
ри о ди ма од 1987. до 1994, и ка сни је 1997. го ди не. Fi ne Gael је дру-
га пар ти ја по ве ли чи ни ко ја фор си ра европ ски си стем вред но сти 
и пред у зет нич ки си стем, оста ју ћи, у су шти ни, де мо хри шћан ска 
стран ка. Fi ne Gael је уче ство ва ла у вла сти у пе ри о ду од 1982. до 
1987. го ди не, и од 1994. до 1997. го ди не. Тре ћа по ве ли чи ни је Ла-
бу ри стич ка пар ти ја ко ја при па да ле вом цен тру и ко ја не по сред но 
са ра ђу је са син ди кал ним по кре ти ма. 

Ир ска – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

 

Ир ска еко но ми ја, у ко јој до ми ни ра тер ци јар ни сек тор, оства-
ри ва ла је зна чај не успе хе то ком 90-их го ди на 20. ве ка, што је би ла 
кон сен квен ца ње не тр жи шне отво ре но сти и флек си бил но сти. Ме-
ђу тим, фи нан сиј ски сек тор је озбиљ но по го ђен гло бал ном еко ном-
ском кри зом, та ко да је при вре да пре тр пе ла зна ча јан пад ак тив но-
сти од 2008. го ди не по ку ша ва ју ћи да се при ла го ди но во на ста лим 
окол но сти ма. Упр кос кри зи, оп шти ни во еко ном ских сло бо да је и 
да ље ви сок за хва љу ју ћи сна жним ин сти ту ци ја ма, што је да ло по-
зи тив не ре зул та те у по гле ду за шти те имо вин ских пра ва, сни зи ло 
ни во ко руп ци је и ус по ста ви ло усло ве за ефи ка сно по сло ва ње. Нај-
ви ше успе ха Ир ска је оства ри ла у обла сти имо вин ских пра ва, фи-
нан сиј ске сло бо де и сло бо де фи нан сиј ских ула га ња, при че му је 
ранг по след ње две обла сти на ро чи то по рас тао.

Област по слов не сло бо де оста је нај бо ље ран ги ра ни аспект 
еко ном ске сло бо де у Ир ској, али упра во тај па ра ме тар по ка зу је ре-
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ла тив но нај ни жи сте пен на прет ка од 1995. на о ва мо. Слич но као у 
слу ча ју Аустра ли је, област др жав них рас хо да и фи скал не сло бо де 
(ком би на ци ја ни воа лич ног и кор по ра тив ног по ре за и уде ла по ре-
ских при хо да у БДП) у јед ном пе ри о ду на ла зи ла се на ни воу ко ји 
је био зна чај но ис под свет ског про се ка. Због то га, пре ма Бе ноа и 
Ла ве ру, ир ска вла да ре ла тив но нај ве ћу вред ност при да је одр жа ва-
њу рав но те же из ме ђу кон фликт них ци ље ва кон ку рент них по ре за и 
ве ће по тро шње. 

Но ви Зе ланд

Ду ги низ го ди на, Но ви Зе ланд се на ла зи у пр вих де сет зе ма-
ља у све ту по ге не рал ном ни воу еко ном ске сло бо де, а то ком 2007. 
го ди не, за у зи мао је пре ма овим кри те ри ју ми ма пе то ме сто у све ту. 
Ова зе мља је мо жда и нај бо љи при мер ко ји опо вр га ва кла сич не па-
ра диг ме о еко ном ској по ли ти ци ле ви це. На и ме, ле ви чар ска вла да 
Но вог Зе лан да ус тра ја ла је у при ме ни ши ро ке де ре гу ла ци је у при-
вре ди што је ре зул ти ра ло по ди за њем ни воа ком по нен те по слов не 
сло бо де на нај ви ши ни во (ин декс 99.9 од мо гу ћих 100). Мо ра се 
при зна ти да је осно ва (ни во при вред ног раз во ја ко ји до пу шта та-
кву ори јен та ци ју) за де ре гу ла ци ју по ста вље на то ком де сни чар ске 
ад ми ни стра ци је у пе ри о ду 1991-99. го ди на. Ипак, нај ве ћи ко ра ци 
у де ре гу ла ци ји учи ње ни су на кон про ме не вла де у 2000. го ди ни. 
Раз ли ке су уоч љи ве и ка да се упо ре ђу ју флук ту а ци је ре ал ног БДП: 
ве ће осци ла ци је, и по зи тив не и не га тив не, за бе ле же не су то ком де-
сни чар ске вла де, али је ве ро ват но узрок ре ла тив но бла жих флук ту-
а ци ја ка сни је и по вољ но ме ђу на род но еко ном ско окру же ње. 
Но ви Зе ланд – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг
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Од 1996. го ди не, Но ви Зе ланд се од ли ку је ви ше пар тиј ским 
си сте мом али ни јед на од две во де ће пар ти је ни је би ла спо соб на да 
са мо стал но фор ми ра вла ду. Две нај у ти цај ни је и нај ста ри је пар ти је 
су кон зер ва тив на На ци о нал на Пар ти ја де сног цен тра и про гре сив-
на Ла бу ри стич ка пар ти ја ле вог цен тра. До ми нант на На ци о нал на 
пар ти ја у ду жем пе ри о ду за го ва ра сма њи ва ње по ре за и со ци јал них 
про гра ма, и про мо ци ју сло бод не тр го ви не. Ла бу ри стич ка пар ти ја 
се бе опи су је као со ци јал но ли бе рал на и про гре сив на, у сми слу ја че 
др жав не по ли ти ке и зна чај них ре фор ми. 

Нај ве ћи део ком по нен ти еко ном ске сло бо де ран ги ран је ве о-
ма ви со ко пре ма Хе ри тиџ ин дек су, уз зна чај не при вред не ре фор ме 
ко је су им пле мен ти ра не и ви сок сте пен отво ре но сти за ме ђу на род-
ну тр го ви ну и ин ве сти ци је. Ефи ка сан за ко но дав ни си стем и ре гу-
ла тор но окру же ње сна жно под сти че пред у зет нич ке ак тив но сти, 
док су огра ни че ња за стра не ин ве сти ци је при сут на тек у по је ди ним 
сек то ри ма. У ду ху прет ход но им пле мен ти ра них ре фор ми, вла да је 
не дав но ини ци ра ла и сма ње ње кор по ра тив ног по ре за. Мо не тар на 
ста бил ност је на за вид ном ни воу, уз сма ње ње ин фла тор них при ти-
са ка. Не за ви сан и ефи ка сан суд ски си стем сна жно шти ти вла снич-
ка пра ва, а ни во ко руп ци је је ве о ма ни зак. Ком по нен та сло бо де од 
ко руп ци је је на нај ви шем ни воу (уз Дан ску) од свих ана ли зи ра них 
зе ма ља, и за др жа ва тај ранг од 1995. го ди не без об зи ра на про фил 
вла де. Нај ни жи ранг од свих ком по нен ти Но ви Зе ланд има у обла-
сти ве ли чи не др жав ног апа ра та и фи скал ног опе те ре ће ња, што по-
др жа ва кла сич но схва та ње ле ви чар ских вла да, та ко да ови па ра ме-
три бе ле же по гор ша ње од до ла ска ле ви це на власт 2000. го ди не.

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 

То ком 2007. го ди не, оп шти ни во Хе ри тиџ ин дек са по ста вио 
је САД на ше сто ме сто у све ту, али се од та да њи хо ва по зи ци ја 
бла го по гор ша ва (нпр. ин декс за 2010. по зи ци о ни ра САД на осмо 
ме сто) што од ра жа ва не га тив не тен ден ци је у до ме ну фи нан сиј ске 
сло бо де, мо не тар не сло бо де и пра ва сво ји не. Ипак, има ју ћи у ви ду 
пе ри од ана ли зе, по треб но је да ис так не мо да је у пе ри о ду од 2000. 
до 2007. го ди не за бе ле жен раст ни воа еко ном ске сло бо де у зе мљи, 
ве ро ват но ре флек ту ју ћи из ме ђу оста лог и про ме ну ад ми ни стра ци-
је од Де мо кра та пре ма Ре пу бли кан ци ма. Ипак, ова про ме на би ла 
је пра ће на и озбиљ ним па дом БДП, уз из ве стан опо ра вак тек 2004. 
го ди не. Осим чи ње ни це да пред ста вља ју нај ве ћи и нај зна чај ни ји 
тр жи шни при вред ни про стор, за на шу ана ли зу је та ко ђе бит но што 
фе де рал на фор ма вла де оста вља бит на дис кре ци о на овла шће ња 
са ве зним др жа ва ма, укљу чу ју ћи ту и раз ли чи ту еко ном ску стра-
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те ги ју и по ли ти ку. Су прот но тра ди ци о нал ним схва та њи ма де сних 
вла да, уло га др жав ног апа ра та у при вре ди САД не пре ста но је ра-
сла то ком Ре пу бли кан ских вла да, на ро чи то за вре ме Џор џа Бу ша 
мла ђег, као сво је вр сна кон тра дик тор ност ра сту еко ном ске сло бо-
де34).

Де мо кра ти и Ре пу бли кан ци су до ми нант ни ак те ри на по ли-
тич кој сце ни зе мље већ 150 го ди на. Де мо крат ска пар ти ја се кон зи-
стент но по зи ци о ни ра уле во од Ре пу бли кан ске пар ти је, са аспек та 
еко ном ских и со ци јал них пи та ња а по себ но у ве зи са уло гом вла де 
у кре и ра њу еко ном ских мо гућ но сти за сва ког (со ци јал ни ли бе ра-
ли зам). Има ју ћи у ви ду све спе ци фич но сти по ли тич ке сце не САД, 
мо же се за кљу чи ти да Ре пу бли кан ци пред ста вља ју кон зер ва тив-
ну пар ти ју ко ја де кла ра тив но по др жа ва еко ном ски ли бе ра ли зам 
(исти на, у од ре ђе ној ме ри кон тро ли сан од стра не вла де), фи скал ни 
кон зер ва ти ви зам - у сми слу сма њи ва ња на ци о нал ног ду га, др жав-
них из да та ка и по ре за (исти на, те шко оства рив за јед ног хе ге мо на 
би ло да је вла сти ле ва или де сна пар ти ја), и тра ди ци о нал не, по ро-
дич не вред но сти. 

САД – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг
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По себ но је ин те ре сант на ком по зи ци ја ран га САД: нај ви ше 
оце не зе мља бе ле жи у обла сти ма рад них од но са и по слов не сло-
бо де, а нај ни же у обла сти сло бо де од ко руп ци је. Ранг ре гу ла ти ве 
рад них од но са у САД (нпр. од ре ђи ва ње ми ни мал не за ра де, ре гу-
ли са ње за по шља ва ња, от пу шта ња и сл.) је ни жи са мо од оног у 

34) За детаљнију анализу економског/монетарног интервенционизма у САД, види: 
Џелетовић, М. и М. Милошевић, „Неадекватно вођење монетарне политике ФЕД-а као 
један од узрока настанка светске финансијске кризе“, Пословна економија, Факултет за 
услужни бизнис, Сремска Каменица, 7(2), 489-516, 2010.
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Дан ској, док све оста ле зе мље об у хва ће не ис тра жи ва њем знат но 
за о ста ју, на ро чи то Не мач ка и Лук сем бург, где су рад ни од но си и 
ми ни мал не за ра де стрикт но ре гу ли са ни. Што се ти че на прет ка у 
оста лим обла сти ма, до 2007. го ди не САД бе ле же уна пре ђе ње је-
ди но у па ра ме три ма фи нан сиј ске и ин ве сти ци о не сло бо де (раст од 
15%), иако је тај на пре дак знат но спо ри ји од оног оства ре ног у 
истим па ра ме три ма код оста лих зе ма ља. Слич но оста лим зе мља-
ма, па ра ме три фи скал не сло бо де и др жав них из да та ка у САД на-
ла зе се бит но ис под свет ског про се ка. По себ но је по треб но на по-
ме ну ти да, у по ре ђе њу са свим оста лим зе мља ма у овом ра ду, САД 
бе ле же нај ни жи ранг у по гле ду сло бо де од ко руп ци је и тај ранг се 
стал но по гор ша ва од 1997. го ди не. У 2007. го ди ни, САД су се пре-
ма ин дек су пер цеп ци је ко руп ци је на ла зи ле тик ис пред зе ма ља у 
раз во ју као што су нпр. Чи ле, Бар ба дос и Уру гвај.

Дан ска

Пре ма Хе ри тиџ ин дек су 2007, Дан ска је би ла дру га нај бо ље 
ран ги ра на европ ска зе мља (по сле Ир ске) по ни воу оства ре не еко-
ном ске сло бо де, и у пе ри о ду 1996-2007. по бољ ша ла је свој ранг 
за око 15%. По себ но је по треб но на по ме ну ти да је то ком ко а ли-
ци о не вла де у Дан ској у пе ри о ду 1993-96. го ди на (ле ви ца, цен тар 
и де сни ца) за бе ле жен нај ве ћи раст али зна ча јан пад ре ал ног БДП. 
Ипак, пад ре ал ног БДП у овом пе ри о ду је био ма њи у од но су на 
ве о ма зна ча јан пад ни воа при вред не ак тив но сти ко ји је за бе ле жен 
то ком вла да ви не ле ви чар ско-де сни чар ске ко а ли ци је у пе ри о ду 
2000-2002. го ди не, што мо же да ука же на не кон зи стент ност еко-
ном ске по ли ти ке ди зај ни ра не из два или три раз ли чи та угла, али и 
на не мо гућ ност си мул та не им пле мен та ци је по не кад кон фликт них 
ци ље ва. На кон тог пе ри о да, де сни чар ска вла да је ус пе ла да ожи ви 
при вред ни раст. Го ди на пре крет ни ца ка да је у пи та њу по слов на 
сло бо да би ла је 2003. ка да је ова ком по нен та еко ном ске сло бо де у 
Дан ској до би ла оце ну 100, што ни је оства ри ла ни јед на зе мља из 
узор ка ис пи ти ва ња. Исте го ди не је за бе ле жен и зна тан на пре дак у 
до ме ну фи нан сиј ске сло бо де. 

Од 1982. го ди не вла де у Дан ској су се за сни ва ле на ко а ли ци-
ја ма, при че му да нас до ми ни ра ју две пар ти је слич ног ни воа сна ге: 
Вен стре – Ли бе рал на пар ти ја Дан ске, и ле во-ори јен ти са ни со ци-
јал де мо кра ти. Вен стре је нај ве ћа дан ска пар ти ја, по др жа ва сло бод-
но тр жи ште и кон зер ва тив ну по ли ти ку, и ула зи ла је у ко а ли ци је 
са Кон зер ва тив ном на род ном пар ти јом али и Дан ском со ци јал но-
ли бе рал ном пар ти јом. Со ци јал де мо крат ска вла да је то ком 90-тих 
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го ди на и по чет ком 21. ве ка им пле мен ти ра ла ре ди стри бу тив ну по-
ли ти ку у прав цу обез бе ђи ва ња „кри тич ног до хот ка”, при ши ри ла 
удео јав них услу га и бит но уна пре ди ла ин фра струк ту ру. То ком тог 
пе ри о да ужи ва ли су по др шку Со ци ја ли стич ке на род не пар ти је, 
ко ја за го ва ра де мо крат ски со ци ја ли зам али не ма европ ску ори јен-
та ци ју, и Цр ве но-зе ле не али јан се евро скеп ти ка и про тив ни ка ка-
пи та ли зма. Због ви со ког ни воа за ду же но сти, со ци јал де мо кра ти су 
из гу би ли власт 2001. го ди не у ко рист де сни чар ске вла де.

Дан ска – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

Мо дер на и кон ку рент на при вре да Дан ске ви со ко је ран ги ра-
на по мно гим аспек ти ма еко ном ске сло бо де, на ро чи то у аспек ти ма 
ко ји се ти чу уна пре ђи ва ња пред у зет ни штва и ма кро е ко ном ске ста-
бил но сти, по ред сна жне ори јен та ци је пре ма сло бод ној тр го ви ни и 
ин ве сти ци ја ма, и уз тран спа рент ну и ефи ка сну ре гу ла ти ву. Као у 
слу ча ју Но вог Зе лан да, по слов на сло бо да и до мен рад них од но са 
у Дан ској оства ри ли су оце ну 99.9, док је рад на ре гу ла ти ва у 2008. 
до би ла оце ну од мак си мал них 100. Упр кос то ме, две обла сти по-
ка зу ју нај ма њи на пре дак и ума њу ју уку пан ранг Дан ске: ви сок ни-
во др жав них из да та ка ко ји је пре ко 50% БДП (упр кос по сте пе ном 
сма њи ва њу), и ви сок ни во лич них по ре за и ге не рал ног фи скал ног 
оп те ре ће ња (упр кос ре ла тив ном уме ре ном ни воу кор по ра тив ног 
по ре за. То су раз ло зи ко ји ле же иза из у зет но ни ског ран га ком по-
нен ти фи скал не сло бо де и ве ли чи не ад ми ни стра ци је, ко ји се на ла-
зи ис под ран га тих ком по не на та код ве ћи не зе ма ља, чак и оних у 
раз во ју (нпр. ранг Ги ја не у том до ме ну је 26, док је ранг Дан ске за 
исти па ра ме тар 20.4).
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Ује ди ње но Кра љев ство

Пре ма Хе ри тиџ ин дек су еко ном ске сло бо де 2007, Ује ди ње-
но Kраљевство за у зи ма ло је 10. ме сто у све ту, што је ма ње-ви ше 
ранг ко ји зе мља одр жа ва већ из ве стан број го ди на. На кон тр жи-
шних ре фор ми Мар га ре те Та чер то ком 80-тих го ди на, Ује ди ње но 
Kраљевство бе ле жи ста би лан при вред ни раст ко ји над ма шу је онај 
у ве ћим зе мља ма Европ ске Уни је, да би се нај ве ћи раст оства рио 
то ком 1988. го ди не. До ла ском на власт ле ви це 1998. го ди не, флук-
ту а ци је БДП се сма њу ју али се тем по при вред ног ра ста успо ра ва. 
По треб но је ис та ћи да је ранг по слов не сло бо де у пе ри о ду 1995-
2007. опао са мак си мал них 100 на 91.2, али је са дру ге стра не до-
шло до по ра ста оце на тр го вин ске сло бо де у слич ној сра зме ри. 
Ин те ре сант но је та ко ђе да је то ком 2005. го ди не (вла да ви не ле ви-
це) до шло до знат ног уна пре ђе ња ин ве сти ци о не сло бо де. Ипак, у 
скла ду са кла сич ним по и ма њем ле ви чар ских вла да, у том пе ри о ду 
до ла зи до бит ног ра ста ве ли чи не ад ми ни стра ци је и др жав них рас-
хо да што је не га тив но ути ца ло на кон ку рен ту по зи ци ју Ује ди ње-
ног Кра љев ства.

Ује ди ње но Кра љев ство – ори јен тација 
влaде, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

Као и то ком чи та вог по сле рат ног пе ри о да, сме њи ва ње Ла бу-
ри сти чих и Кон зер ва тив них вла да обе ле жи ло је и по след ње де це-
ни је XX ве ка. Ла бу ри стич ка пар ти ја ле вог цен тра је од свог осни-
ва ња 1900. го ди не про шла зна чај не тран сфор ма ци је. Да нас сна жно 
за сту па со ци јал ну де мо кра ти ју, тј. јав но вла сни штво, др жав ну 
ин тер вен ци ју у при вре ди, ре ди стри бу ци ја до хот ка али и од ре ђе-
не по сту ла те нео ли бе ра ли зма. При ступ по знат као “Тре ћи та лас”, 
уве ден од стра не То ни ја Бле ра, по ја вио се као цен три стич ки ком-
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про мис из ме ђу ка пи та ли зма сло бод ног тр жи шта и де мо крат ског 
со ци ја ли зма. С дру ге стра не, Кон зер ва тив на пар ти ја де сног цен тра 
по др жа ва ли бе рал не и тра ди ци о нал не вред но сти, као и на ци о нал-
но је дин ство (“кон зер ва ти ви зам јед не на ци је”) и мак си ми ра ње ин-
ди ви ду ал них сло бо да. То ком ве ћег де ла 80-тих и 90-тих го ди на, 
кон зер ва тив не вла де при ме њи ва ле су по ли ти ку екс тен зив не при-
ва ти за ци је, ме ре про тив син ди ка та и чвр сту мо не тар ну по ли ти ку 
огра ни ча ва ња по ну де нов ца.

Из не на ђу ју ће је, има ју ћи у ви ду еко ном ску исто ри ју Ује-
ди ње ног Кра љев ства, да ранг зе мље у по гле ду мо не тар не сло бо-
де опа да, на ро чи то на кон 2007. го ди не, што је ре зул тат тек из над 
свет ског про се ка. Ипак, ова кав на лаз је ве ро ват но ви ше по ве зан са 
прет кри зним по ре ме ћа ји ма и ви со ким ни во ом за ви сно сти зе мље 
од ме ђу на род них фи нан сиј ских то ко ва, а ма ње са про ме ном иде о-
ло шке ори јен та ци је вла де. У до ме ну фи скал не сло бо де не бе ле жи 
се ско ро ни ка кав на пре дак ран га, без об зи ра на про фил вла де. 

Лук сем бург
На по зи ци ји јед ног од во де ћих фи нан сиј ских цен та ра у све-

ту, Лук сем бург већ ду жи пе ри од раз ви ја со фи сти ци ра ну, услу жно-
ори јен ти са ну при вре ду и у то ме оства ру је зна чај не успе хе. Зе мљу 
од ли ку је по слов на кли ма по год на за раз вој пред у зет нич ких ак тив-
но сти, као и ви сок ни во отво ре но сти и флек си бил но сти. У 2007. 
го ди ни, Хе ри тиџ ин декс је зе мљу ран ги рао као 15. у све ту по ни воу 
еко ном ске сло бо де али овај ранг не пре кид но опа да од 2001. го ди-
не. На и ме, нај ви ши ранг Лук сме бург је оства рио то ком ко а ли ци је 
из ме ђу цен тра и де сни це у пе ри о ду 1994-2004. го ди не. Оце не па-
ра ме та ра еко ном ске сло бо де су у том пе ри о ду би ле знат но ви ше 
не го то ком прет ход них и по то њих ад ми ни стра ци ја ко а ли ци је цен-
тар-ле ви ца. Ипак, без об зи ра на про фил вла де, ни су за бе ле же не 
зна чај ни је раз ли ке у флук ту а ци ја ма БДП у пе ри о ду 1995-2007. 

То ком по след њих де це ни ја, ко а ли ци о не вла де је углав ном 
са ста вља ла Хри шћан ска со ци јал на на род на пар ти ја (ЦСВ), нај че-
шће са Со ци ја ли стич ком рад нич ком пар ти јом Лук сем бур га, у пе-
ри о ду 1984-1999, и са ли бе рал ном Де мо крат ском пар ти јом цен тра, 
у пе ри о ду 1999-2004. ЦСВ је хри шћан ско-де мо крат ска, кон зер ва-
тив на пар ти ја али са ја ком европ ском ори јен та ци јом. 

Слич но дру гим зе мља ма у узор ку, Лук сем бург нај ви ше оце-
не до би ја у обла сти ма вла снич ких пра ва и ин ве сти ци о не сло бо де, 
при че му ова дру га бе ле жи и зна ча јан раст у по след ње вре ме. Од 
1996. го ди не, ранг по слов не сло бо де је опао за ско ро 11%. Нај ни жи 
ранг зе мља оства ру је у па ра ме три ма рад не ре гу ла ти ве, ве ли чи не 
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ад ми ни стра ци је и фи скал не сло бо де, ма да је ранг по след ње две 
обла сти на пре до вао то ком 2000-2003. го ди не, за вре ме ко а ли ци је 
цен тра и де сни це. Ни во лич них по ре за оста је на ви со ком ни воу, 
ма да је кор по ра тив ни по рез ре ла тив но ни зак. Иако на ни жем ни воу 
од дру гих европ ских зе ма ља, др жав ни рас хо ди оп те ре ћу ју БДП са 
ско ро 40%, што оне мо гу ћа ва уна пре ђе ње бит них аспе ка та еко ном-
ске сло бо де у зе мљи.

Лук сем бург – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

 

Не мач ка

Не мач ка је у 2007. го ди ни, по ни воу еко ном ске сло бо де за-
у зи ма ла 25. ме сто у све ту, и та по зи ци ја је оста ла ско ро не про-
ме ње на то ком пе ри о да об у хва ће ног ис тра жи ва њем. Ова чи ње ни ца 
та ко ђе мо же да пру жи до дат ни аспект за кљу чи ва ња: без об зи ра на 
ме ња ње про фи ла вла де, ни во оства ре не еко ном ске сло бо де та ко-
ре ћи се ни је ме њао што мо же да ука же на чвр сти ну и кон зи стент-
ност ма кро е ко ном ског окви ра Не мач ке. С дру ге стра не, од су ство 
од ре ђе ног ни воа флек си бил но сти у при ла го ђа ва њу при вред ног си-
сте ма зе мље еко ном ским про ме на ма ре зул ти ра ло је бит ним флук-
ту а ци ја ма БДП, по себ но у пе ри о ду ко а ли ци је цен тра и де сни це, 
до 1998. Из у зев па да БДП у 1993. го ди ни, мо же се за кљу чи ти да је 
раст БДП био знат но ни жи то ком ле ви чар ске вла де у пе ри о ду 1999-
2005. Го ди на пре крет ни ца за ни во еко ном ске сло бо де у Не мач кој је 
би ла 2006, ка да је за бе ле жен раст оп штег ни воа еко ном ске сло бо-
де од ско ро 13%. Је дан од узро ка овог трен да је за си гур но и успех 
кон зер ва тив ке Ан ге ле Мер кел, при че му би уна пре ђе ње еко ном ске 
сло бо де ве ро ват но би ло и ве ће да ни је би ло по треб но да се фор-
ми ра ши ро ка ко а ли ци ја (укљу чу ју ћи и со ци јал де мо кра те), што је 
до не кле огра ни чи ло оп сег пла ни ра них струк ту рал них ре фор ми.
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Нај ва жни ји по ли тич ки ак те ри у Не мач кој су Со ци јал де мо-
крат ска пар ти ја (СПД) и Хри шћан ско-де мо крат ска уни ја (ЦДУ), 
са сво јом се стрин ском пар ти јом Хри шћан ско-со ци јал ном уни јом 
(ЦСУ) у ис тој пар ла мен тар ној гру пи по зна тој као ЦДУ/ЦСУ. ЦДУ 
је пар ти ја де сног цен тра ко ја по др жа ва по ли тич ки про те стан ти зам 
(ин ди ви ду а ли зам, то ле ран ци ја, плу ра ли зам иде ја), као и прин ци-
пе нео ли бе ра ли зма, фи скал ног кон зер ва ти ви зма и на ци о нал ног 
кон зер ва ти ви зма (тра ди ци о нал не етич ке и дру штве не вред но сти), 
али и “дру штве ну тр жи шну при вре ду”. СПД је нај ста ри ја пар ти ја 
у Не мач кој, по зи ци о ни ра на ле во од цен тра, и чи ни ла је ко а ли ци-
ју са ЦДУ/ЦСУ у пе ри о ду 2005-2009. го ди на. Основ не иде је ко је 
за сту па је су по тре ба за тран сфор ма ци јом ка пи та ли зма, при ме на 
“Тре ћег пу та”, уна пре ђе ње дру штве не/др жав не сво ји не и из град ња 
ко ор ди ни са не дру штве не тр жи шне при вре де. Нај ви ше ран ги ра не 
вред но сти за СПД су сло бо да и дру штве на прав да. 

Не мач ка – ори јен та ци ја вла де, раст БДП и Хе ри тиџ ранг

Слич но мно гим дру гим европ ским зе мља ма, Не мач ка до би ја 
ве о ма ни ске оце не ка да је у пи та њу ве ли чи на ад ми ни стра ци је: ни-
же оце не у овом до ме ну има са мо Дан ска. Ранг па ра ме та ра др жав-
них рас хо да и фи скал не сло бо де су знат но ис под свет ског про се ка. 
Од 2003. го ди не при ме тан је тренд сма њи ва ња др жав них рас хо-
да али ће гло бал на ре це си ја ве ро ват но ути ца ти на по нов них раст 
истих. Од свих ана ли зи ра них зе ма ља, Не мач ка нај ви шу вред ност 
при пи су је пи та њу из бо ра из ме ђу по ре за и по тро шње (Бе ноа и Ла-
вер), ко је сма тра да ле ко ва жни јим од нпр. пи та ња ко лек тив не си-
гур но сти у ЕУ, де цен тра ли за ци је, итд. Ни во ин ве сти ци о не сло бо де 
бе ле жи ви сок ранг је ди но у пе ри о ду 2001-2007. го ди на, на кон че га 
овај ранг па да. Нај ви ше из не на ђу је ве о ма ни зак ранг по пи та њу 
рад не ре гу ла ти ве, што је опет пот пу но у скла ду са тра ди ци о нал-



МирославаФилиповић,МаријаЂорић Политичкепартијеиекономски...

65

ном кон зер ва тив ном по ли ти ком, и тај па ра ме тар не пре ста но по-
гор ша ва свој ранг од про ме не вла де 2006. го ди не. Ко нач но, од свих 
зе ма ља у овом узор ку ис тра жи ва ња, Не мач ка до би ја нај ни же оце не 
ка да је у пи та њу фи нан сиј ска сло бо да, и та кве оце не се бит но не 
ме ња ју без об зи ра на про ме ну ад ми ни стра ци је. 

* 
*  * 

Иако се ба зи рао на ре ла тив но огра ни че ном узор ку, овај рад 
је нај пре имао за циљ да пред ста ви ево лу ци ју ста во ва и по ли ти ке 
по је ди них вла да пре ма ин тер вен ци ји у при вре ди, у пе ри о ду 1995-
2007. го ди не. За тим, на ба зи ова квог упо ред ног пре гле да, наш циљ 
је био да су прот ста ви мо “офи ци јел ну” кла си фи ка ци ју/по ли тич ки 
про фил вла да (пре ма уда ље но сти од цен тра) и по ве за не па ра диг ме, 
са ре зул та ти ма при ме њи ва не по ли ти ке у до ме ну сло бод ног тр жи-
шта. Ко нач но, циљ нам је био и да у од ре ђе ној ме ри иден ти фи ку-
је мо слич но сти и раз ли ке ле ви це и де сни це у њи хо вом при сту пу 
еко ном ској сло бо ди. Узо рак је укљу чио зе мље раз ви је не тр жи шне 
при вре де, ко је се из ме ђу се бе раз ли ку ју по мно гим кључ ним еко-
ном ским и по ли тич ким аспек ти ма. То ком пе ри о да об у хва ће ног 
ис тра жи ва њем од 1985-2007, две зе мље (Аустра ли ја и Ује ди ње но 
Кра љев ство) има ле су и ле ви чар ске и де сни чар ске вла де ско ро у 
под јед на кој ме ри. У Ир ској, САД и Дан ској на вла сти су у нај ве-
ћем де лу пе ри о да би ле де сни чар ске вла де, док су у Лук сем бур гу и 
Не мач кој до ми ни ра ле пар ти је цен тра. Је ди но је у Но вом Зе лан ду 
низ ле во-ори јен ти са них ад ми ни стра ци ја био на вла сти у ве ћем де-
лу ис тра жи вач ког пе ри о да. Пре ма ОЕЦД по да ци ма, САД, Ује ди-
ње но Кра љев ство и Дан ска има ју нај ма ње ре стрик тив но тр жи ште; 
тр жи ште у Не мач кој је уме ре но ре стрик тив но, док се оце њу је да 
је тр жи шна ре гу ла ти ва нај ре стрик тив ни ја у Лук сем бур гу. Пре ма 
Хе ри тиџ ин дек су из 2007. го ди не, све зе мље из у зев Не мач ке и Лук-
сем бур га, на ла зи ле су се ме ђу пр вих де сет у све ту по ни воу еко-
ном ске сло бо де, што у нај ве ћој ме ри од ра жа ва и ОЕЦД на ла зе. На-
бо ље ран ги ра не зе мље, Аустра ли ја и Ир ска, та ко ђе су за бе ле жи ле 
и нај ве ћи раст ре ал ног БДП (из у зев Лук сем бур га) од свих зе ма ља 
у узор ку. Ова чи ње ни ца сва ка ко по др жа ва основ ну те зу Хе ри тиџ 
ин дек са ци је да ви ши сте пен еко ном ске сло бо де тј. ши ре еко ном ске 
мо гућ но сти ре зул ти ра ју и ви шим при вред ним ра стом. 

Од свих зе ма ља у узор ку, Ир ска (до ми нант но де сни чар ске 
вла де) и Аустра ли ја (сме њи ва ње ле вих и де сних вла да) су оства-
ри ле нај ве ћи раст сте пе на еко ном ске сло бо де, док су Не мач ка и 
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Ује ди ње но Кра љев ство оста ле на истим по зи ци ја ма без об зи ра на 
про ме ну (про фи ла) ад ми ни стра ци је. Иако је ово ис тра жи ва ње ука-
за ло на број не раз ли ке, та ко ђе је уоч љив и низ слич но сти у по ли ти-
ка ма и ис хо ди ма, што мо же да бу де од по себ не ва жно сти има ју ћи у 
ви ду раз ли чи те про фи ле вла да. Код свих зе ма ља, нај ви ше оце не се 
бе ле же у ка те го ри ја ма ди рект но ве за ним за основ не по сту ла те тр-
жи шне при вре де, нпр. пра ва сво ји не (оси гу ра ње прав ног си сте ма 
ко ји шти ти сти ца ње и рас по ла га ње при ват ном сво ји ном, као и ре-
а ли за ци ју уго во ра) и фи нан сиј ска сло бо да (си гур ност бан кар ског 
си сте ма и ње го ва не за ви сност од вла де), иако ранг дру ге ком по-
нен те ва ри ра из ме ђу зе ма ља и то ком вре ме на. Ге не рал на ори јен та-
ци ја вла да и еко ном ских по ли ти ка се ме ња ла у скла ду са ло кал ним 
окру же њем и гло бал ном еко ном ском кли мом, али ова два те мељ на 
прин ци па тр жи шне при вре де ни су би ла до ве де на у пи та ње без об-
зи ра на про фил ад ми ни стра ци ја. 

Сле де ћа бит на слич ност уоче на у свим зе мља ма (из у зев у 
пе ри о ду ко а ли ци је цен тар-ле ви ца у Лук сем бур гу) је да су све вла-
де, по чев од 2005. го ди не, им пле мен ти ра ле по ли ти ку тр го вин ске 
ли бе ра ли за ци је. По тре ба да се оства ре што ве ће ко ри сти од рас ту-
ће гло ба ли за ци је и ге не рал но по год не еко ном ске кли ме у свет ској 
при вре ди би ла је ка рак те ри сти ка свих вла да без об зи ра на иде о ло-
шку ори јен та ци ју. 

Кон вер ген ци ја ли бе ра ли за ци је тр го ви не - Хе ри-
тиџ ранг и ори јен та ци ја вла де*, 1995-2007.

*Д-де сни ца, Л-ле ви ца, Ц-цен тар
Знат не слич но сти мо гу се та ко ђе иден ти фи ко ва ти при ли ком 

ана ли зе др жав них рас хо да и ни воа фи скал ног оп те ре ће ња. Уко ли-
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ко се укуп ни др жав ни рас хо ди (сви ни вои вла сти) упо ре де са БДП, 
нај ве ћи број зе ма ља из узор ка (из у зев Не мач ке и на ро чи то Дан ске) 
оства рио је тек про сеч не ре зул та те ко ји су се не знат но по пра ви ли 
у пе ри о ду 1999-2002. го ди на. Из у зев код две на ве де не зе мље, ипак 
су де сни чар ске вла де у про се ку до би ја ле бо ље оце не од ле ви це у 
овом до ме ну. 

Ка да је у пи та њу фи скал на сло бо да, све зе мље из у зев Дан ске 
ус пе ле су да у из ве сној ме ри сма ње оп те ре ће ње у пе ри о ду 2004-07, 
без об зи ра на ве о ма раз ли чи те по чет не ни вое фи скал ног те ре та у 
по је ди ним зе мља ма. 

Кон вер ген ци ја ни воа фи скал не сло бо де - Хе ри-
тиџ ранг и ори јен та ци ја вла де*, 1995-2007.

*Д-де сни ца, Л-ле ви ца, Ц-цен тар
Из у зев у пе ри о ди ма ко а ли ци је цен тра и ле ви це у Не мач кој и 

Лук сем бур гу, то ком 2005. го ди не за бе ле жен је оп шти раст по слов-
не сло бо де и уна пре ђе ње по др шке пред у зет нич ким ак тив но сти ма, 
кроз ре дук ци ју би ро крат ских про це ду ра, сма њи ва ње ад ми ни стра-
тив них тро шко ва, итд. Пот пу но у су прот но сти са тра ди ци о нал ним 
схва та њи ма да је ле ви ца бит но скло ни ја еко ном ском ин тер вен ци-
о ни зму, ле ви чар ска вла да Но вог Зе лан да је ус пе ла да од 2000. го-
ди не бит но уна пре ди ранг по слов не сло бо де до ни воа од 99.9 од 
мак си мал них 100. 

Ка да са ана ли зи ра функ ци о ни са ње основ них аспе ка та тр жи-
шта ра да (нпр. од ре ђи ва ње ми ни мал не за ра де, си стем фик си ра ња 
за ра да, итд.), вла де нај ве ћег бро ја зе ма ља у узор ку, из у зев у Не мач-
кој и Лук сем бур гу, убла жи ле су ре стрик тив ност рад не ре гу ла ти ве 
и за др жа ле ре ла тив но ви сок ранг овог па ра ме тра то ком чи та вог пе-
ри о да на шег ис тра жи ва ња. Као у прет ход ном слу ча ју, Но ви Зе ланд 
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је по но во за бе ле жио оце не у овом до ме ну ко је су да ле ко из над тра-
ди ци о нал них де сни чар ских вла да Аустра ли је и Ир ске, с тим да је 
ова дру га по ран гу до ме на рад них од но са би ла на ис тој по зи ци ји 
као и Ује ди ње но Кра љев ство у вре ме Ла бу ри ста. 

Ана ли зи ра ју ћи упо ред не ре зул та те у до ме ну ин ве сти ци о не 
сло бо де (на ци о нал ни трет ман, ре стрик ци је ино стра ним ин ве сти-
то ри ма при ли ком ку по ви не не крет ни на, де ви зне кон тро ле, итд), 
де сни чар ске вла де (у САД, Дан ској и Аустра ли ји) оства ри ле су 
из не на ђу ју ће ни ске оце не и зна чај но ло ши ји ранг овог па ра ме тра 
од ле ви чар ских вла да (Но ви Зе ланд, Ује ди ње но Кра љев ство) и ко-
а ли ци ја цен тар-ле ви ца. У пе ри о ду из ме ђу 1999. и 2001. го ди не за-
бе ле жен је зна ча јан по раст ран га ин ве сти ци о не сло бо де у Не мач-
кој и Лук сем бур гу, али под раз ли чи тим усло ви ма: у Лук сем бур гу 
је власт у 2000. го ди ни пре у зе ла ко а ли ци ја де сни ца-цен тар, док је 
Не мач ка 1999. иза бра ла ле во-ори јен ти са ну вла ду ко ја је у ко а ли-
ци ји са цен тром оста ла на вла сти до кра ја ис тра жи вач ког пе ри о да 
2007. го ди не. 

Го ди на 1996. би ла је пре крет ни ца у ве зи са па ра ме тром сло-
бо де од ко руп ци је (при мар но за сно ва ном на Ин дек су пер цеп ци је 
ко руп ци је раз ви је ном од стра не Tran spa rency In ter na ti o nal: раст ин-
дек са био је за бе ле жен у ско ро свим зе мља ма али нај ви ше код де-
сних вла да САД (раст од 14%) и Ир ске (раст од ско ро 50%). Ин декс 
пер цеп ци је ко руп ци је опа дао је са мо у Но вом Зе лан ду и Дан ској, 
где је ин декс до сти гао нај ве ћу вред ност за вре ме ко а ли ци је ле ви це 
и де сни це у пе ри о ду 1997-2002. го ди на. 

То ком ве о ма ду гог пе ри о да, тра ди ци о нал но раз ли ко ва ње по-
ли тич ких пар ти ја пре ма њи хо вим ста во ви ма у од но су на еко но ми ју 
ба зи ра ло се на број ним прет по став ка ма и иде о ло шким по јед но ста-
вље њи ма. За ле ви цу се ду го (од у век) сма тра ло да по др жа ва кон-
тро лу це на, ан ти мо но по ло ску ре гу ла ти ву, од ре ђи ва ње ми ни мал ног 
ни воа за ра да и др жав но вла сни штво. С дру ге стра не, увре же но 
је би ло ми шље ње да се де сни ца су прот ста вља ши ро кој др жав ној 
ин тер вен ци ји у при вред ним то ко ви ма, да је знат но ма њу по др шку 
син ди ка ти ма, ре фор ма ма и про ме на ма уоп ште, а да по др жа ва сло-
бод ну тр го ви ну (што је већ са мо по се би кон тра дик тор но еко ном-
ском на ци о на ли зму ко ји че сто фа во ри зу ју) и јед на кост мо гућ но-
сти на су прот јед на ко сти ис хо да. Ка да се упо ре де вре мен ске се ри је 
раз ли чи тих па ра ме та ра еко ном ске сло бо де, до ла зи се до за кључ ка 
да је иде о ло шки про фил вла де од ре ла тив но нај ма ње ва жно сти за 
ин ве сти ци о ну сло бо ду, рад не од но се и сло бод ну тр го ви ну. Ипак, 
про ме на ори јен та ци је вла де из гле да да има зна чај ни ји ути цај ка да 
је пи та њу по ли ти ка ко ја се од но си на по слов ну сло бо ду, фи скал ну 
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сло бо ду и др жав не рас хо де. Ипак, ана ли за вре мен ских се ри ја по ка-
зу је да не по сто је раз ли ке у оби му ко ји се мо гао оче ки ва ти има ју ћи 
у ви ду иде о ло шке ва ри је те те из ме ђу вла да ко је су би ле пред мет 
ис тра жи ва ња. 

Већ пред сам крај ис тра жи вач ког пе ри о да, по ста ло је ја сно 
да гло бал ни фи нан сиј ски то ко ви пре те да угро зе при вред ни раст и 
раз вој, у чи јој функ ци ји би у нај ве ћој ме ри тре ба ло да бу ду. Ова ква 
си ту а ци ја је још ви ше по ди гла ни во ва жно сти еко ном ских пи та ња 
за сва ку вла ду, по себ но у обла сти ма ста би ли за ци је/кон тро ле фи-
нан сиј ских то ко ва и по др шке из ла ску из кри зе. Ре ла тив но ви сок 
сте пен слич но сти, а по не кад чак и по ду дар но сти, по ли ти ке ко ја је 
по че ла да се спро во ди од стра не раз ли чи тих ад ми ни стра ци ја до-
при не ла је да љем за ма гљи ва њу тра ди ци о нал них кла си фи ка ци ја 
пар ти ја у ве зи са еко ном ским пи та њи ма. 

Уко ли ко пар ти је же ле да им пле мен ти ра ју по ли ти ку из сво је 
кам па ње али и да оства ре ма кро е ко ном ске ре зул та те ко ји ће им 
омо гу ћи ти оста нак на вла сти у на ред ном пе ри о ду, про ме не су нео-
п ход не ка ко у њи хо вим про гра ми ма, та ко и у де ло ва њу. При ти сак 
од стра не гло бал них еко ном ских то ко ва деј ству је на обе стра не од 
цен тра. Нео п ход ност кон ти ну и ра ног уна пре ђе ња кон ку рент но сти 
(Кеј нзо вих) др жа ва бла го ста ња ве ро ват но ће де ло ва ти у прав цу 
кре и ра ња уме ре ни јих по ли ти ка ле ви це, на ро чи то у до ме ну др-
жав них рас хо да, ре ди стри бу тив не по ли ти ке. Слич на ло ги ка мо же 
се при ме ни ти ка да се раз ми шља о бу дућ но сти да на шње де сни це: 
упит но је да ли по ли ти ка “сло бод ни јег” де ло ва ња тр жи шта и “при-
род них” ре зул та та кон ку рен ци је увек до но си уна пре ђе ње кон ку-
рент но сти у усло ви ма не из бе жне гло ба ли за ци је ка да се све ма њи 
део вред но сти еко ном ски ве ри фи ку је на до ма ћем тр жи шту. 

На кон из би ја ња свет ске кри зе 2008. го ди не, број ни ме ђу др-
жав них фо ру ми ин тен зи ви ра ли су ства ра ње пла но ва за за јед нич ке 
ак ци је ко је су укљу чи ва ле вла де раз ли чи тих ори јен та ци ја. Ни во 
успе шно сти у ства ра њу али и им пле мен та ци ји гло бал них еко ном-
ских или фи нан сиј ских стан дар да, што се сма тра ци љем ме ђу на-
род не за јед ни це, ука за ће на (не)ва жност иде о ло шких раз ли ка ад-
ми ни стра ци ја у са вре ме ним тр жи шним при вре да ма: ни жи ни во 
успе шно сти за јед нич ке ак ци је по твр ди ће по сто ја ност и чвр сти ну 
раз ли ка, и обр ну то. Ефек тив ност ме ђу на род не за јед ни це у кре и-
ра њу и им пле мен та ци ји за јед нич ке по ли ти ке у овом до ме ну до-
при не ће и иден ти фи ка ци ји не ких но вих кри те ри ју ма за раз ви ја ње 
но вих про стор них ма па са вре ме не по ли ти ке, уко ли ко уоп ште и по-
сто ји по тре ба за но вим кла си фи ка ци ја ма. 
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Има ју ћи у ви ду сву ра зно вр сност по ли тич ких ма па и кла-
си фи ка ци ја, ве ли ки је иза зов да нас по ну ди ти но ве, до дат не кри-
те ри ју ме ко ји би ре ал ни је/пре ци зни је утвр ђи ва ли по зи ци ју на 
по ли тич ком спек тру. На су прот то ме, јед на од оп ци ја за бу ду ће ис-
тра жи ва ње је да се из ве сни аспек ти еко ном ске по ли ти ке у до ме ну 
ин тер вен ци о ни зма ис кљу че из кључ них па ра ме та ра за кла си фи ка-
ци ју пар ти ја. Ипак, има ју ћи у ви ду из у зе тан зна чај ко ји еко ном ски 
ре зул та ти има ју за бу дућ ност сва ког дру штва, па и пар ти је, ова оп-
ци је ни је ве ро ват на. Дру га, ака дем ски ви ше оправ да на оп ци ја је сте 
раз вој па ра лел не, про стор не ма пе “еко ном ске иде о ло ги је”, ко ја би 
слу жи ла као ком пле мент по сто је ћим, мул ти ди мен зи о нал ним по-
ли тич ким ма па ма. Овај сце на рио би зах те вао па жљи во пре и спи-
ти ва ње кри те ри ју ма еко ном ске сло бо де, али и раз ли ко ва ње вла да 
пре ма ни воу раз ви је но сти зе мље, чи ме би се из бе гла опа сност при-
ме њи ва ња истих кри те ри ју ма на раз ли чи те об ли ке и ни вое раз ви-
је но сти. Ве за но за пре и спи ти ва ње кри те ри ју ма еко ном ске сло бо де, 
за оче ки ва ти је да би овај сце на рио ис кљу чио не ке од основ них 
по сту ла та тр жи шне при вре де (нпр. ли бе ра ли за ци ју тр го ви не, ин-
ве сти ци о ну и фи нан сиј ску сло бо ду, вла снич ка пра ва), али исто-
вре ме но дао ве ћи пон дер кључ ним еле мен ти ма ма кро е ко ном ске 
по ли ти ке као што су на при мер тро шков на ефи ка сност вла де, ути-
цај ре ди стри бу тив не по ли ти ке на ефи ка сност тр жи шта, кон тро ла 
ин фла ци је, итд. 

Miroslava Filipovic and Marija Djoric

POLITICAL PARTIES AND ECONOMIC 
INTERVENTIONISM

Sum mary
Con tem po rary po li ti cal and eco no mic en vi ron ment, un der the 

in cre a sing glo ba li za tion, po ses a se ri o us chal len ge for the tra di ti o nal 
pro fi ling of po li ti cal par ti es as to the ir stand to wards eco no mic fre e dom 
and in ter ven ti ons in the eco nomy. It has been long held that the Left is 
mo re pro ne to di rect eco no mic in ter ven ti onsm, strong re di stri bu tion po-
licy and re forms. As op po sed, the Right was lin ked to mo re re spect for 
auto no mo us mar ket fun cti o ning, tra de li be ra li za tion, etc. The first aim 
of the pa per was to pre sent the evo lu tion of se lec ted co un tri es’ go vern-
ments po li ci es with re gard to eco no mic in ter ven ti o nism in the pe riod 
1995-2007. On the ba sis of this com pa ra ti ve analysis, our aim was then 
to iden tify, to a cer tain ex tent, si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en the 
Left and the Right in the ir at ti tu des to ward eco no mic fre e dom. Fi nally 
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we aimed at com pa ring/con fron ting the re se arch fin dings with clas si cal 
pa ra digms used in po li ti cal pro fi ling of par ti es. Our fin dings po int to 
a fact that the ide o lo go cial pro fi le/po si tion of an ad mi ni stra tion is of 
a less im por tan ce com pa red to its abi lity to in du ce po si ti ve re sults in 
terms of eco no mic de ve lop ment and su sta i na ble com pe ti ti ve po si tion 
of the na ti o nal eco nomy at the in ter na ti o nal sce ne.
Key words: ide o logy, par ti es, eco no mic po licy, mar ket
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Abstract
Alt ho ugh with a rat her li mi ted sam ple, this re vi ew first aimed at 

pre sen ting the evo lu tion of go vern ment at ti tu des and po li ci es to wards 
in ter ven ti ons in the eco nomy, in the pe riod 1995-2007. Se condly, on 



МирославаФилиповић,МаријаЂорић Политичкепартијеиекономски...

73

the ba sis of this com pa ri son, it aimed at con tra sting the go vern ments’ 
‘of fi cial’ clas si fi ca tion (as to its dis tan ce from the cen tre) with the ac-
tual po licy out puts in the do main of free en ter pri se. Fi nally, it aimed 
at iden tifying both si mi lar and dif fe rent at ti tu des of the Left and the 
Right to wards eco no mic fre e dom. The sam ple in clu ded de ve lo ped 
mar ket eco no mi es that dif fer in all sig ni fi cant eco no mic and po li ti cal 
aspects. For the pe riod 1985-2007, two co un tri es (Austra lia and the 
Uni ted King dom) had both left and right go vern ments for al most equ-
al pe ri ods. Ire land, the Uni ted Sta tes and Den mark had pre do mi nantly 
right-ori en ted par ti es in po wer, whi le Lu xem bo urg and Ger many op ted 
for cen tre-pla ced go vern ments. Only New Ze a land had, in the pe riod 
un der re vi ew, pre do mi nantly left-wing par ti es for ming the go vern ment. 
Ac cor ding to the la test OECD da ta, the Uni ted Sta tes, Uni ted King dom 
and Den mark had the le ast re stric ti ve mar kets; Ger many’s mar ket was 
in the ca te gory of mo de ra te re stric ti ve ness, whi le Lu xem bo urg was as-
ses sed as ha ving the most re stric ti ve mar ket. Ac cor ding to the He ri ta ge 
In dex of Eco no mic Fre e dom 2007, all co un tri es, apart from Lu xem bo-
urg and Ger many, we re in clu ded in the top ten co un tri es, cor re spon ding 
bro adly to the OECD fin dings. The best ran ked, Austra lia and Ire land, 
al so re cor ded sig ni fi cantly hig her real GDP growth (apart from Lu xem-
bo urg) than the rest.

Of all the co un tri es, Ire land and Austra lia ha ve re cor ded the most 
no ta ble ri se in eco no mic fre e dom du ring the re vi e wed pe riod, whi le 
Ger many and the Uni ted King dom re ma i ned mo re or less at the sa me 
po si tion, re gar dless of the chan ge in go vern ment. All co un tri es ha ve re-
cor ded the hig hest sco res for the ba sic mar ket-eco nomy ca te go ri es, i.e. 
pro perty rights and fi nan cial fre e dom, and sin ce the be gin ning of 2005, 
all go vern ments ha ve pur sued po li ci es of furt her tra de li be ra li za tion. 
Con vin cing si mi la ri ti es co uld al so be fo und when go vern men tal spen-
ding and fi scal bur den we re as ses sed.

Con trary to long-held be li efs that left-wing par ti es ge ne rally 
pur sue mo re in ter ven ti o nist po li ci es, New Ze a land’s left-ori en ted go-
vern ments ma na ged to ra i se the co un try’s rank in bu si ness fre e dom to 
the ul ti ma te le vel of 99.9 out of 100. Con cer ning in vest ment fre e dom, 
the right-ori en ted go vern ments sco red sur pri singly wor se than the left-
wing go vern ments and the left-cen tre co a li ti ons. As to the fun cti o ning 
of la bo ur mar ket fun da men tals, the ma jo rity of co un tri es, again ex cept 
for Ger many and Lu xem bo urg, had re la xed re gu la ti ons.

When all da ta se ri es are com pa red in the va ri o us com po nents of 
eco no mic fre e dom, chan ges of a go vern ment’s pri mary ori en ta tion se-
em of the le ast im por tan ce for in vest ment fre e dom, la bo ur fre e dom and 
tra de fre e dom. On the ot her hand, the chan ging ori en ta tion of the ru ling 
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struc tu re se ems to ma ke mo re im pact on par ti cu lar po li ci es re la ted to 
bu si ness fre e dom, fi scal fre e dom and go vern ment spen ding. Ho we ver, 
in ge ne ral, the da ta se ri es do not re flect dif fe ren ces that co uld be ex-
pec ted on the ba sis of the ide o lo gi cal va ri e ti es among the go vern ments 
un der the study. 

With the advent of the world cri sis, nu me ro us in ter go vern men-
tal fo ra ha ve in ten si fied the ir plans for a mul ti tu de of jo int ac ti ons, in-
vol ving go vern ments with va ri o us ori en ta ti ons. The le vel of suc cess in 
set ting up / im ple men ting glo bal eco no mic or fi nan cial stan dards will 
po int to the fu tu re (un)im por tan ce of ide o lo gi cal dif fe ren ces in mo dern 
mar ket eco no mi es. It will al so po int out which new cri te ria, if any, will 
ha ve to be de ve lo ped in or der to draw new spa tial maps of con tem po-
rary po li tics.
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ВЛАШЋУ: ЛАЈПХАРТОВА ТЕОРИЈСКА 
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА

Са же так
Аутор у члан ку вр ши кри тич ку ин тер пре та ци ју Лај пхар то вог 

те о риј ског окви ра и ана ли зу ње го вих мо де ла не ве ћин ске де мо кра-
ти је – кон со ци ја тив ну, кон сен су ал ну и де мо кра ти ју са по де ље ном 
вла шћу. И док мо де ли кон со ци ја ци је и po wer-sha ring де мо кра ти је 
пред ста вља ју по ку шај хо ланд ског те о ре ти ча ра да раз би је пред ра-
су ду да је де мо кра ти ја не мо гу ћа у ду бо ко по де ље ним дру штви ма, 
мо дел кон сен зус де мо кра ти је се пред ла же као нај бо ље ре ше ње за 
све де мо крат ске др жа ве, би ле оне плу рал не или хо мо ге не.
Кључ не ре чи: Лај пхарт, кон со ци ја ци ја, плу рал но дру штво, кон сен зус де-

мо кра ти ја, де мо кра ти ја са по де ље ном вла шћу.
Ни у јед ној др жа ви и ни у ко ме вре ме ну де мо кра ти ја ни је од-

го ва ра ла ети мо ло шком ко ре ну ре чи и ни је пред ста вља ла вла да ви ну 
на ро да. Чак је и у ко лев ци де мо кра ти је, Ати ни, пра во уче ство ва ња 
у по ли тич ком жи во ту би ло ус кра ће но ве ли ком бро ју љу ди – же-
на ма, стран ци ма, ро бо ви ма. Да на шња, мо дер на де мо кра ти ја је сте 
за сно ва на на оп штем пра ву гла са, али ни је не по сред на јер власт 
вр ше од на ро да иза бра ни пред став ни ци. Оно што је би ло не спор-
но у оба мо де ла, ан тич кој не по сред ној и мо дер ној пред став нич кој 
де мо кра ти ји, је на че ло ве ћин ског од лу чи ва ња, јер „[с]ушт ина де-
мо крат ског уре ђе ња ле жи у ап со лут ном су ве ре ни те ту ве ћи не. Не 
по сто ји ни шта у де мо крат ским др жа ва ма спо соб но да се ве ћи ни 
од у пре“.1) Су пер и ор ност ве ћин ског од лу чи ва ња је, до ду ше, не по-

1) Ale xis de Toc qu e vil le, De moc racy in Ame ri ca, Reg nery Pu blis hing, 2002, p. 201.
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у зда на, јер иза од лу ке ве ћи не сто ји пу ки кван ти тет, а не ква ли тет. 
Ми шље ње не мо ра би ти ис прав но уко ли ко га де ли ве ћи број љу ди. 

Тек је са Алек сис де То кви лом (Ale xis de Toc qu e vil le) и Џон 
Стју арт Ми лом (John Stu art Mill) ука за но на про блем „ти ра ни је ве-
ћи не“. Ти ра ни ју ве ћи не не чи ни са мо ти ра ни ја др жа ве пу тем по ли-
тич ких од лу ка јав них вла сти. Ве ћу за бри ну тост код Ми ла иза зи ва 
дру штве на ти ра ни ја ко ја мно го ду бље про ди ре у жи вот по је дин ца  
и по ро бља ва не са мо те ло не го и ду шу. Сто га, по Ми лу, „за шти та 
од ти ра ни је др жав ни ка ни је до вољ на; по треб на је и за шти та про-
тив ти ра ни је пре о вла ђу ју ћег мње ња или рас по ло же ња, про тив тен-
ден ци је дру штва да на мет не дру гим сред стви ма, осим др жав них 
гло ба, сво је соп стве не иде је и прак су као пра ви ла по на ша ња они ма 
ко ји се не сла жу са њим; да спу та ва раз вој, да, ако је мо гу ће, спре-
ча ва фор ми ра ње сва ке ин ди ви ду ал но сти ко ја ни је у скла ду са ње-
го вим на чи ни ма по на ша ња...“2) Власт мо ра пред ста вља ти све гру пе 
уну тар јед ног дру штва, а не ње гов нај број ни ји део, па је по гре шно 
из јед на ча ва ти де мо кра ти ју са вла да ви ном број ча не ве ћи не.

При мат прин ци па ве ћи не и ње го ва ле ги тим ност про из ла зе 
из иде је по ли тич ке јед на ко сти – сва ком по је дин цу јед нак глас – и 
етич ког им пе ра ти ва да у до но ше ње од лу ка ко је се ти чу це ле за јед-
ни це бу ду укљу чен што је мо гу ће ве ћи број љу ди. Ве ћин ски кри-
те ри јум пред ста вља ма ње зло, јер не по сто ји бо ља ал тер на ти ва за 
ре ша ва ње су ко ба од оп ци је за ко ју је гла са ла ве ћи на. Исто вре ме но, 
од нос из ме ђу ве ћи не и ма њи не у де мо крат ском дру штву гу би на 
зна ча ју због то га што по чи ва на прет по став ци о про мен љи во сти 
ста ту са. Ни по ло жај ма њи не, као ни ве ћи не ни је тра јан и не про-
мен љив, већ се по је дин ци, за ви сно од пи та ња о ко ме се од лу чу је, 
не ка да ја вља ју као при пад ни ци ве ћин ског ми шље ња, а по не кад као 
за ступ ни ци ста во ва ма њин ске гру пе. Што је ве ћи кон сен зус, ве ћа 
је и ве ро ват но ћа да ће ти пи чан гра ђа нин би ти на по бед нич кој стра-
ни. Ако је про сеч на ве ћи на 60 про це на та, шан са да про се чан гра ђа-
нин гла са са ве ћи ном из но си три пу та у пет гла са ња.

На на ве де ним пре ми са ма из гра ђен је ве ћин ски мо дел де мо-
кра ти је ко ји се на зи ва и вест мин стер ски, по име ну згра де бри тан-
ског пар ла мен та, а на стао је из иде а ли зо ва не вер зи је пар ла мен-
тар ног си сте ма Ве ли ке Бри та ни је. Он се по ка зао као при хва тљив 
мо дел по ли тич ког уре ђе ња јед но на ци о нал них др жа ва, у ко ји ма се 
по ли тич ка и кул тур на за јед ни ца пре кла па ју, гра ђа ни го во ре истим 
је зи ком и има ју за јед нич ки на ци о нал ни иден ти тет, док су ет нич-
ке, вер ске, је зич ке и кул тур не ма њи не ма ло број не и дру штве но 

2) Џон Стју арт Мил, О сло бо ди, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1988, стр. 39.
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мар ги нал не. У њи ма су груп ни иден ти те ти по ме ре ни у сфе ру при-
ват но сти, вла да кон сен зус о основ ним по ли тич ким и дру штве ним 
вред но сти ма, а кон цепт ин ди ви ду ал них пра ва и сло бо да по ти ску је 
груп не ло јал но сти. Због то га при пад ност ма њин ском по ли тич ком 
ми шље њу не иза зи ва осе ћа ње ис кљу че но сти, мар ги на ли за ци је и 
фру стра ци је.

Хо мо ге ност и по ли тич ки кон сен зус пред ста вља ју усло ве ста-
бил не де мо кра ти је. При по сто ја њу та квих чи ни ла ца ни је по треб но 
ићи да ље од ве ћин ског мо де ла де мо кра ти је. Но, шта са плу рал ним 
дру штви ма у ко ји ма по ли тич ка раз ми мо и ла же ња и ду бо ке дру-
штве не по де ле мо гу иза зва ти не ста бил ност и крах де мо кра ти је? 
Мо же ли се у сег мен ти ра ним, за јед ни ца ма из де ље ним ра сним, ет-
нич ким, вер ским, је зич ким, кул тур ним и иде о ло шким рас це пи ма 
при ме ни ти вест мин стер ска де мо кра ти ја? По сто ји ли мо дел де мо-
крат ског ор га ни зо ва ња ко ји има из гле да на оп ста нак у дру штви ма 
у ко ји ма се ја вља ју оштре и трај не по де ле на по бед нич ку ве ћи ну и 
гу бит нич ке ма њи не?

Све до по ло ви не 20. ве ка сум ња ло се у мо гућ ност ус по ста-
вља ња де мо кра ти је у по де ље ним дру штви ма. Сма тра ло се да су 
„[с]лободне ин сти ту ци је (...) го то во не мо гу ће у зе мљи са ста вље ној 
од раз ли чи тих на ци ја. Ме ђу љу ди ма ко ји не ма ју осје ћај ме ђу соб не 
по ве за но сти, по го то во ако чи та ју и го во ре раз ли чи те је зи ке, не мо-
же по сто ја ти је дин стве но јав но мни је ње ну жно за де ло ва ње пред-
став нич ке вла да ви не“.3) Због то га је ну жно да се гра ни це вла да-
ви не по кла па ју са гра ни ца ма на ци ја. У су прот ном, Мил пред ла же 
два ре ше ња: аси ми ла ци ју „ин фе ри ор ни јег и за о ста ли јег на ро да“ и 
ње го во ута па ње у „ма ти цу иде ја и осе ћа ја ци ви ли зо ва ни је и раз ви-
је ни је на ци је“ и раз лаз уко ли ко су не по мир љи ве на ци је ге о граф-
ски раз дво је не. Сре ди ном про шлог ве ка те о ре ти ча ри по ли ти ке су 
се су о чи ли са чи ње ни цом да по сто је др жа ве у ко ји ма де мо кра ти ја 
оп ста је у усло ви ма плу рал ног дру штва, те да аси ми ла ци ја и раз лаз 
ни су је ди на мо гу ћа ре ше ња у кул тур но, ет нич ки и вер ски фраг-
мен ти ра ним др жа ва ма. У њи ма су при ме ње ни дру га чи ји по ступ ци 
раз ре ша ва ња су ко ба од про стог од лу чи ва ња ве ћи ном. 

Из раз плу рал но дру штво пр ви је де фи ни сао Џон Фур ни вал 
(John Fur ni vall) као дру штво са ста вље но од раз ли чи тих сег ме на-
та ко ји су ме ђу соб но раз дво је ни ду бо ким дру штве ним рас це пи ма. 
За ње га је ка рак те ри стич на иден ти фи ка ци ја по је ди на ца са сег мен-
ти ма ко ји ма при па да ју, а не са це лом др жа вом, што убла жа ва хо-
ри зон тал не дру штве не су ко бе, а ин тен зи ви ра вер ти кал не чи ме се 

3) Џон Стју арт Мил, Раз ма тра ња о пред став нич кој вла ди, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, 
За греб, 1989, стр. 162.
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угро жа ва оп ста нак др жа ве.4) У плу рал ном се дру штву „сва ка гру-
па др жи вла сти те ре ли ги је, вла сти те кул ту ре и је зи ка, вла сти тих 
иде ја и оби ча ја“, у ње му „раз ли чи ти ди је ло ви за јед ни це (жи ве) за-
јед но, но одво је но, уну тар исте по ли тич ке ци је ли не“.5) Фур ни вал 
је кон цепт плу рал ног дру штва при ме нио на ко ло ни је и до шао до 
за кључ ка да у ње му не мо же функ ци о ни са ти де мо крат ска власт, 
јер се је дин ство одр жа ва не де мо крат ским сред стви ма до ми на ци је 
и си ле.

Плу рал но дру штво је по де ље но „рас це пи ма на осно ву сег-
мен ти ра ња“ ко ји се ја вља ју „та мо где их у сто пу пра те по ли тич ке 
по де ле, а нај бо ље су ви дљи ви кроз ли ни је објек тив ног под ва ја ња 
дру штва, и то по себ но зна чај не у сва ком дру штву“.6) Та кви рас це пи 
мо гу би ти ет нич ке, ре ли гиј ске, кул тур не, је зич ке, ра сне и иде о ло-
шке при ро де. Уко ли ко су раз ли чи ти иден ти те ти си ме трич но рас-
по ре ђе ни на две стра не ли ни је раз два ја ња и не по сто је укр шта ју ћи 
и пре кла па ју ћи иден ти те ти ка да су ко бље не ет нич ке гру пе по ве зу ју 
за јед нич ки је зик или ре ли ги ја го во ри мо у сег мен ти ма плу рал ног 
дру штва. У сва ком од сег ме на та фор ми ра ју се одво је не по ли тич-
ке стран ке, ин те ре сне гру пе, шко ле и уни вер зи те ти, до бро вољ на 
удру же ња, ме ди ји, вер ске ор га ни за ци је, скла па ју се бра ко ви, од ви-
ја жи вот без кон так та са су прот ста вље ном пот кул ту ром. У та квим 
усло ви ма ја вља ју се три ре ше ња, већ пред ла га ни раз лаз и аси ми ла-
ци ја, и но ви мо дел на стао на осно ву уоп шта ва ња ис ку ста ва ду бо ко 
по де ље них дру шта ва Хо лан ди је, Аустри је и Швај цар ске – мо дел 
кон со ци ја тив не де мо кра ти је.

КОНСОЦИЈАТИВНА ИСКУСТВА – 
ХОЛАНДИЈА, АУСТРИЈА, ШВАЈЦАРСКА

Тер мин кон со ци ја ци ја пр ви је упо тре био Јо хан Ал ту зи јус 
(Jo han nes Al lthu si us) у свом де лу Po li ti ca Met ho di ce Di ge sta об ја-
вље ном 1603. го ди не, док га је у дру штве ним на у ка ма ше зде се-
тих го ди на 20. ве ка пр ви ко ри стио Деј вид Ап тер (Da vid Ap ter). 
У по ли тич ким на у ка ма се уста лио од по ја ве пи о нир ске сту ди је о 

4) Нав. пре ма: Мир ја на Ка са по вић, Бо сна и Хер це го ви на: по ди је ље но дру штво и не ста-
бил на др жа ва, По ли тич ка кул ту ра, За греб, 2005, стр. 25.

5) John S. Fur ni vall, Co lo nial Po licy and Prac ti ce: A Com pa ra ti ve Study of Bur ma and Net-
her lands In dia, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1948, p. 304. (нав. пре ма: Аренд 
Лај пхарт, Де мо кра ци ја у плу рал ним дру штви ма, Гло бус, За греб, 1992, стр. 24)

6) Ha rry Ec kstein, Di vi sion and Co he sion in De moc racy: A Study of Nor way, Prin ce ton: Prin-
ce ton Uni ver sity Press, 1966, p.34  (нав. пре ма: А. Лај пхарт, Де мо кра ци ја у плу рал ним 
дру штви ма, стр. 11)
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кон со ци ја тив ној де мо кра ти ји у Хо лан ди ји Арен да Лај пхар та (Ar-
end Lij phart) 1968. го ди не, ма да је Лај пхарт у по чет ку уме сто ње га 
ко ри стио из раз „по ли ти ка ако мо да ци је“.7) Иако по сто ји ве ћи број 
ауто ра ко ји су и пре Лај пхар та по ку ша ли да уоп ште ис ку ства не ко-
ли ко ду бо ко по де ље них дру шта ва ко ја су оп ста ла као де мо крат ске 
др жа ве, те о ри ја де мо крат ске кон со ци ја ци је се ве зу је пре све га за 
ње го во име.8) 

Кључ не од ред ни це кон со ци ја тив не де мо кра ти је су по сто ја-
ње плу рал ног дру штва рас це пи ма по де ље ног на су прот ста вље не 
сег мен те и по ли тич ка ко о пе ра ци ја сег мен ти ра них ели та. Два слич-
на пој ма, сег мен ти ра ни плу ра ли зам и де мо кра ти ја кроз при ста нак 
(кон кор дат ска де мо кра ти ја), де ло су Вал Лор ви на (Val Lor win) и 
Гер хар да Лем бру ха (Ger hard Lehmbruch). У пр вом је на гла сак на 
по сто ја њу рас це па у по де ље ним дру штви ма, а у дру гом на са рад-
њи и до го во ру ели та као стра те ги ји упра вља ња кон флик ти ма.9) Нај-
ве ћа не прав да у од ре ђи ва њу ро до на чел ни ка те о ри је де мо крат ске 
кон со ци ја ци је учи ње на је пре ма не мач ком по ли ти ко ло гу Лем бру-
ху ко ји је про у ча ва ју ћи функ ци о ни са ње де мо кра ти је у Аустри ји и 
Швај цар ској го то во исто вре ме но до шао да слич них за кљу ча ка као 
и Лај пхарт на при ме ру род не Хо лан ди је. Ре зул тат су сре та из ме ђу 
плу рал них дру шта ва и де мо кра ти је не мо ра да бу де ни раз лаз ни 
аси ми ла ци ја, већ по сто ји и тре ће ре ше ње – кон кор дат ска, од но сно 
кон со ци ја тив на де мо кра ти ја.

Ду бо ки вер ски рас цеп у Хо лан ди ји исто риј ски се по кла па са 
на стан ком мо дер не хо ланд ске др жа ве и на ци је у 16. ве ку. У пе ри-
о ду ре фор ма ци је на ста ла по де ла на ка то ли ке и кал ви ни сте ка сни је 
је до пу ње на тре ћим, се ку лар ним бло ком ко ји је вре ме ном из ди фе-
рен ци ран на ли бе рал ни и со ци ја ли стич ки. Сва ки од пот кул тур них 
бло ко ва (zu i len)10) имао је сво је упо ри ште у од ре ђе ном де лу зе мље: 
ка то ли ци на ју гу, кал ви ни сти на ју го за па ду и у сред њој Хо лан ди ји, 
а ли бе ра ли и со ци ја ли сти на за па ду и се ве ру зе мље. Сва ки блок је 
имао сво ју по ли тич ку пар ти ју: ка то ли ци Ка то лич ку на род ну пар-
ти ју, кал ви ни сти Ан ти ре во лу ци о нар ну и Хри шћан ско-исто риј ску 

7) Упо ре ди: Ву чи на Ва со вић, „Лај пхар то ва кон со ци а ци о на де мо кра ти ја“, пред го вор за 
књи гу, Мо де ли де мо кра ти је, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 30; М. Ка са по вић, Бо сна и 
Хер це го ви на: по ди је ље но дру штво и не ста бил на др жа ва, стр. 23.

8) Ке нет Ме кРе на во ди пе то ри цу те о ре ти ча ра ко ји су има ли за слу ге за на ста нак те о ри је 
де мо крат ске кон со ци ја ци је: Лај пхар та, Лем бру ха, Лор ви на, Штај не ра и Дал де ра. Ви де-
ти у: Ken neth McRae (ed.), Con so ci a ti o nal De moc racy: Po li ti cal Ac co mo da tion in Seg men-
ted So ci e tes, Ota wa: McClel land and Ste ward, 1974, pp.30-32.

9) А. Лај пхарт, Де мо кра ци ја у плу рал ним дру штви ма, стр. 13.

10) Из раз „zuil” на срп ском је зи ку зна чи стуб. 
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уни ју, се ку лар ни блок Либeралну и Ла бу ри стич ку. Бло ков ске ло-
јал но сти ни су се про те за ле са мо на област по ли тич ког ор га ни зо-
ва ња, већ на све сек то ре жи во та. Сва ка пот кул ту ра је има ла сво је 
син ди ка те, бан ке, бол ни це, тр го ви не, ме ди је, би бли о те ке, про фе-
си о нал на и до бро вољ на удру же ња, соп стве ни си стем обра зо ва ња. 
При ја тељ ства и бра ко ви су скла па ни уну тар вла сти тог „zu i le na“, па 
се изо ло ва ним жи во том жи ве ло од ко лев ке до гро ба.

Без об зи ра на бло ков ску ге то и за ци ју у Хо лан ди ји се раз ви ла 
и одр жа ла де мо кра ти ја за хва љу ју ћи по ли ти ци ако мо да ци је. Она је 
по чи ва ла на две дру штве не прет по став ке: зна ло се да не по сто ји 
кон сен зус о ве ли ком бро ју пи та ња, већ са мо ми ни мал на са гла сност 
о те ме љи ма по ли тич ког и дру штве ног по рет ка; ели те уну тар пот-
кул тур них бло ко ва су би ле уве ре не да је дру штве ни и по ли тич ки 
си стем по треб но одр жа ти. Три су обе леж ја по ли ти ке при ла го ђа-
ва ња ко ја се ја ви ла у Хо лан ди ји: по себ на уло га ли де ра у пре по-
зна ва њу про бле ма и из на ла же њу ре ше ња у ду ху „са гла сно сти о 
не са гла сно сти“, уче шће во ђа свих бло ко ва у пре го во ри ма и по што-
ва ње про пор ци о нал ног на че ла у на ци о нал ној по ли ти ци. Хо ланд-
ска „ако мо да циј ска по ли ти ка“ је по ка за ла да је де мо кра ти ја мо гу ћа 
у ду бо ко по де ље ним дру штви ма, као и да за тво ре ност пот кул ту ра 
мо же да до при не се оп стан ку де мо кра ти је ви ше од пре кла па ју ћих 
ве за ме ђу ста нов ни штвом.

Дру га чи је исто риј ско ис ку ство до ве ло је до слич них про-
бле ма у Аустри ји у ко јој се пре Дру гог свет ског ра та фор ми ра ло 
плу рал но дру штво са ста вље но од два бло ка (ла ге ра), ка то лич ког и 
со ци ја ли стич ког. Пре те че два аустриј ска бло ка по сто ја ле су кра јем 
19. ве ка ка да се уоча ва ју три сег мен та уну тар аустро у гар ске др жа-
ве: ка то ли ци пре ма ко ји ма ка рак тер аустриј ског дру штва од ре ђу је 
по де ла на хри шћан ство и се ку ла ри зам; на ци о на ли сти ко ји по де лу 
ви де у при пад ни штву не мач кој или дру гим на ци ја ма: и со ци ја ли-
сти ко ји ис ти чу рас цеп из ме ђу гра ђан ске и рад нич ке кла се. Иден-
ти фи ка ци ја са соп стве ним та бо ром и ан та го ни зам ка су пар нич ким 
пре ва зи ла зи ли су ло јал ност ка на ци о нал ној др жа ви, па су ме ђу соб-
ни од но си пот кул ту ра по вре ме но би ли на иви ци гра ђан ског ра та. 
Као у Хо лан ди ји, изо ло ва ност бло ко ва се пре но си ла на све сфе ре 
дру штве ног жи во та. 

На кон рас па да Аустро-угар ске мо нар хи је и спре ча ва ња при-
кљу че ња Аустри је не мач кој др жа ви од стра не си ла по бед ни ца у 
Пр вом свет ском ра ту за по чи ње по сте пе но уво ђе ње кон со ци ја циј-
ских аран жма на у по ли тич ки жи вот Аустри је и пре гру пи са ва ње 
три та бо ра у два – ка то лич ки и со ци ја ли стич ки. Про пор ци о нал ни 
из бор ни си стем, дво тре ћин ске ве ћи не за из гла са ва ње устав них за-
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ко на, фе де ра ли зам и би ка ме ра ли зам кон сти ту ци о на ли зо ва ни Уста-
вом од 1920. го ди не не ка су од обе леж ја де мо крат ске кон со ци ја ци-
је. На кон Дру гог свет ског ра та раз ви ја се и дво пар тиј ски си стем 
са Аустриј ском на род ном и Со ци јал де мо крат ском пар ти јом као 
за ступ ни ца ма ин те ре са два су прот ста вље на ла ге ра. Но, што је још 
ва жни је, ра ђа се свест уну тар ка то лич ке и со ци ја ли стич ке ели те да 
бу дућ ност на ци је и оп ста нак др жа ве у по де ље ној Аустри ји за ви се 
од њи хо вог кон сен зу са. Про ме на по ли тич ке кул ту ре и обра за ца по-
на ша ња сег мен ти ра них ели та ре зул ти ра ла је фор ми ра њем ве ли ке 
ко а ли ци је две нај ве ће аустриј ске стран ке уну тар ко је су ком про ми-
сом ре ша ва на сва те ку ћа по ли тич ка пи та ња. Аустриј ски кон со ци-
ја циј ски екс пе ри мент функ ци о ни сао је све до 1984. го ди не.

Швај цар ска је исто риј ски по де ље на на кан то не ме ђу ко ји-
ма су по сто ја ле лин гви стич ке, вер ске, ет нич ке и кул тур не раз ли-
ке. Основ на ли ни ја рас це па је на не мач ку про те стант ску ве ћи ну и 
фран цу ску и ита ли јан ску ка то лич ку ма њи ну. И дру ги ве ли ки рас-
цеп, из ме ђу гра да и се ла, по кла пао се са је зич ко-вер ским. Нем ци 
су углав ном жи ве ли у ур ба ним сре ди на ма, а Фран цу зи и Ита ли ја-
ни на се лу. Ду бо ке со ци јал не по де ле во ди ле су до че ти ри гра ђан-
ска ра та на те ри то ри ји Швај цар ске у пе ри о ду од 15. до 19. ве ка. 
Со ци јал на фраг мен та ци ја би ла је пра ће на и те ри то ри јал ном, па је 
кра јем 18. ве ка швај цар ску др жа ву чи ни ло 15 кан то на, док са вре-
ме ну фе де ра ци ју чи ни 20 кан то на и шест по лу кан то на. Усва ја њем 
Уста ва 1848. го ди не, ко ји се сма тра чи ном на стан ка мо дер не швај-
цар ске др жа ве, за по чи ње про цес кон со ци ја тив ног уса гла ша ва ња 
ин те ре са раз ли чи тих лин гви стич ких, ет нич ких, вер ских и те ри то-
ри јал них за јед ни ца. Од са мог по чет ка, иде ја фор ми ра ња др жа ве 
ни је се по кла па ла са иде јом ства ра ња швај цар ске на ци је. Др жа ва је 
пред ста вља ла по ли тич ки оквир за мул ти кул ту рал ни агре гат за тво-
ре них и изо ло ва них пот кул ту ра, док је др жав но је дин ство гра ђе но 
на раз ли ка ма. 

Ин те гра ци ја швај цар ске др жа ве и дру штва пу тем по ли тич-
ких ин сти ту ци ја отва ра се фе де ра ли за ци јом др жа ве, ко јом су по-
ми ре ни ин те ре си цен тра ли стич ки на стро је не про те стант ске ве-
ћи не и фран цу ско-ита ли јан ске ма њи не ко ја је же ле ла да са чу ва 
ауто но ми ју уну тар кан то на. Кан то нал на ауто но ми ја се за сни ва ла 
на су ве ре но сти кан то на, за ко но дав ним, из вр шним и суд ским над-
ле жно сти ма, фи нан сиј ској са мо стал но сти, пра ву на јед на ку пред-
ста вље ност у дру гом до му фе де рал ног пар ла мен та. Осим то га, 
ни је дан кан тон не мо же би ти уки нут без дво стру ке ве ћи не, свих 
гра ђа на фе де ра ци је и свих кан то на, а сва ки гра ђа нин по се ду је двој-
но др жа вљан ство, швај цар ско и кан то нал но. Фе де рал на вла да ко ја 
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има се дам чла но ва устро је на је по кон со ци ја тив ном прин ци пу. По 
пра ви лу, Са ве зно ве ће чи не че ти ри пред став ни ка из не мач ких, два 
из фран цу ских и је дан из ита ли јан ског кан то на, а из вр шна власт се 
исто вре ме но фор ми ра у ви ду ко а ли ци је, па че ти ри нај ве ће швај-
цар ске по ли тич ке стран ке – Ли бе рал на, Ка то лич ка кон зер ва тив на, 
На род на и Со ци јал де мо крат ска – има ју сво је пред став ни ке у вла-
ди. Кон со ци ја тив на ор га ни за ци ја вла сти ре зул ти ра ла је ком про ми-
сним ре ша ва њем спо ро ва из ме ђу пред став ни ка су прот ста вље них 
швај цар ских бло ко ва.11)

Три кла сич на слу ча ја ко но ци ја ци ја ли зма ка сни је су до-
пу ња ва на но вим: Бел ги јом, Ка на дом, Ко лум би јом (1958-1974), 
Изра е лом и Се вер ном Ир ском, Ли ба ном (1943-1975), Ма ле зи јом 
(1955-1969), Ни ге ри јом (1957-1966), Уру гва јом, Ин до не зи јом, Су-
ри на мом, Хо ланд ским Ан ти ли ма, итд.12) Ге не рал ни за кљу чак из-
ве ден из те о риј ских уоп шта ва ња на осно ву ком па ра тив них ис тра-
жи ва ња функ ци о ни са ња де мо кра ти је у плу рал ним дру штви ма је 
био да је кон со ци ја ци ја је ди ни мо гу ћи на чин да се по ми ре ду бо ко 
по де ље но дру штво и де мо кра ти ја из ван до та да по зна тих ал тер на-
ти ва, аси ми ла ци је и раз ла за.

ЕЛЕМЕНТИ И ПОВОЉНИ 
УСЛОВИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ 

КОНСОЦИЈАТИВНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Че ти ри су основ на обе леж ја кон со ци ја тив не де мо кра ти је. 
Нај ва жни ји еле мент је да власт вр ши ко а ли ци ја по ли тич ких во ђа 
нај ва жни јих пот кул ту ра ко је по сто је уну тар плу рал ног дру штва. 
Осим то га, бит но је да ма њин ске за јед ни це има ју пра во ве та ко јим 
шти те соп стве не ви тал не ин те ре се, да се при ли ком име но ва ња др-
жав них и јав них функ ци о не ра и ало ка ци је др жав них ре сур са во ди 
ра чу на о на че лу про пор ци о нал но сти, и да сва ки сег мент у по де-
ље ном дру штву са мо стал но од лу чу је о свим уну тра шњим пи та-
њи ма.13)

За функ ци о ни са ње кон со ци ја тив не де мо кра ти је кључ ну уло-
гу има ју по ли тич ке ели те. Упра во су оне зна чај не у гра ђе њу мо сто-

11) О на стан ку и функ ци о ни са њу кон со ци ја тив не де мо кра ти је у Хо лан ди ји, Аустри ји и 
Швај цар ској ви де ти у: М. Ка са по вић, Бо сна и Хер це го ви на: по ди је ље но дру штво и не-
ста бил на др жа ва, стр. 31-49.

12) О успе шним и не у спе шним при ме ри ма кон со ци ја тив не де мо кра ти је ви де ти ви ше у: А. 
Лај пхарт, Де мо кра ци ја у плу рал ним дру штви ма

13) А. Лај пхарт, Де мо кра ци ја у плу рал ним дру штви ма, стр. 32-53.
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ва са рад ње и ком про ми са из ме ђу оштро су прот ста вље них сег ме-
на та плу рал ног дру штва. Да би пот кул тур ни ли де ри мо гли да вр ше 
по ли ти ку ако мо да ци је нео п ход но је да по сто ји хо мо ге ност уну тар 
сег ме на та и да ели те ужи ва ју без ре зер вну по др шку сво јих би ра-
ча што зна чи да по сто ја ње кон ку рент ских ели та ште ти из гле ди ма 
за ус по ста вља ње кон со ци ја ци је. По ли тич ка кон ку рен ци ја и не по-
ве ре ње у ели те оне мо гу ћи ли би их да са мо стал но во де по ли ти ку, 
чи не уступ ке во ђа ма дру гих за јед ни ца и уче ству ју у ре ша ва њу спо-
ро ва да ле ко од очи ју јав но сти.

Уче шће у ве ли ким ко а ли ци ја ма пру жа ма њин ским за јед ни-
ца ма зна чај ну, али не и пот пу ну за шти ту. При сут ност у ко а ли ци ји 
не спре ча ва ве ћи ну да пре гла са ва њем на мет не соп стве не ин те ре се 
број ча но сла би јој ма њи ни. Због то га се ви тал ни ин те ре си сег ме-
на та шти те пра вом ве та ко је мо же би ти уне то у устав, за пи са но у 
фор ми за ко на, али мо же пред ста вља ти и не фор мал ну и не пи са ну 
кон вен ци ју ко ја де лу ју сна гом оби чај ног пра ва или мо рал не оба-
ве зе. У ви тал ни ин те рес јед не ма њин ске за јед ни це мо гу спа да ти 
са мо по ли тич ка, али че сто и са свим не по ли тич ка пи та ња.

По ли тич ко пред ста вља ње и рас по де ла јав них ре сур са оба-
вља ју се у скла ду са на че лом сра змер но сти. Ме ђу тим, у од ре ђе ним 
си ту а ци ја ма по жељ но је ин си сти ра ти на јед на кој за сту пље но сти 
свих сег ме на та – па ри те ту – или пре за сту пље но сти ма њих сег ме-
на та. Па ри тет је по себ но ко ри стан у слу ча је ви ма ка да је плу рал но 
дру штво по де ље но на два бло ка не јед на ке ве ли чи не, а оба мо де ла, 
па ри тет и пре за сту пље ност, је су до дат ни из вор си гур но сти и за-
шти те ма њин ских ин те ре са. 

По след њи кључ ни еле мент кон со ци ја тив не де мо кра ти је 
пред ста вља ауто но ми ја сег ме на та, од но сно са мо стал ност у од лу-
чи ва њу о вла сти тим пи та њи ма. Из у зев ма лог бро ја над ле жно сти 
ко је су по ве ре не цен трал ној вла сти – од бра на, спољ ни и уну тра-
шњи по сло ви, фи нан си ра ње за јед нич ке ад ми ни стра ци је – све пре-
о ста ле ин ге рен ци је за др жа ва ју суб кул ту ре. Кон со ци ја ци ја се мо же 
до дат но оја ча ти фе де рал ним уре ђе њем, али су ис ку ства европ ских 
кон со ци ја ци ја по ка за ла да осим те ри то ри јал ног фе де ра ли зма у др-
жа ва ма у ко ји ма су ма њин ске за јед ни це те ри то ри јал но кон цен три-
са не, уса гла ша ва ње су прот ста вље них ин те ре са и гра ђе ње ком про-
ми са мо же би ти по стиг ну то и не те ри то ри јал ним фе де ра ли змом.

Да би кон со ци ја тив на де мо кра ти ја у ду бо ко по де ље ном дру-
штву би ла оства ре на и очу ва на нео п ход но је да по сто ји од ре ђе ни 
скуп усло ва. Ме ђу тим, Лај пхарт ни ка да ни је на пра вио је дин стве ну 
ли сту по вољ них чи ни ла ца за на ста нак и оп ста нак кон со ци ја ци је, 
већ их је ме њао и до да вао из го ди не у го ди ну. Ни је дан од усло ва 
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ни је ни ну жан, ни до во љан за функ ци о ни са ње де мо кра ти је у плу-
рал ном дру штву, ма да има оних ко ји ма он при да је ве ћи зна чај. Чак 
и ка да су сви усло ви не по вољ ни кон со ци ја ци ју не тре ба сма тра ти 
нео ствар љи вом, као што при су ство ве ћег бро ја по вољ них фак то-
ра олак ша ва, али не га ран ту је успех кон со ци ја тив не де мо кра ти је. 
Иако на во ди чи ни о це ко ји ути чу на ус по ста вља ње и одр жа ње де-
мо кра ти је у плу рал ним дру штви ма, Лај пхарт је про ба би ли ста, а не 
де тер ми ни ста. „...Кон со ци ја циј ска де мо кра ти ја (...) по вла чи за со-
бом и од ба ци ва ње дру штве ног де тер ми ни зма. Она прет по ста вља 
да по ли тич ке ели те ужи ва ју ви сок сту пањ сло бо де из бо ра те да ће 
се оне по слу жи ти кон со ци ја циј ским на чи ни ма до но ше ња од лу ка 
као ре зул тат ра зум ског уоча ва ња цен три фу гал них тен ден ци ја при-
ро ђе них плу рал ним дру штви ма као и сра чу на тим на сто ја њи ма да 
се та кве опа сно сти пред у хи тре.“14) Кон со ци ја тив ни ин же ње ринг је 
у ства ри по сле ди ца од лу ке по ли тич ких ли де ра, а не (не)по сто ја ња 
по вољ них усло ва.

Из Та бе ле 1 се уоча ва да се у све че ти ри Лај пхар то ве сту ди је 
об ја вље не у пе ри о ду од 1968. до 1985. го ди не на во де че ти ри по-
вољ на чи ни о ца за раз вој кон со ци ја ци о не де мо кра ти је: пот кул тур-
ни рас це пи (изо ла ци ја сег ме на та), спо ља шња опа сност, рав но те жа 
мо ћи из ме ђу сег ме на та, те ри то ри јал но или по пу ла циј ски ма ла зе-
мља (ни ска оп те ре ће ност си сте ма).

Та бе ла 1: Лај пхар то ва ли ста по вољ них усло ва за 
функ ци о ни са ње кон со ци ја тив не де мо кра ти је

 1968 (6)* 1969 (8) 1977 (9) 1985 (8)

1
Из ра зи те црте 
рас це па из ме-
ђу пот кул ту ра

ИБИД
Изо ла ци-
ја ег ме на та и 
федерализам

Те ри то ри јал на 
кон цен тра ци ја 
сегмената

2

Вишеструка 
равнотежа 
моћи међу  
поткултурама

ИБИД ИБИД

Непостојање  
већинског и 
сегмената једнаке 
величине

3 Спољашње 
опасности ИБИД Држава мале 

величине
Спољашње 
опасности

4
Релативно ниска 
оптерећеност 
система

ИБИД Држава мале 
величине

Малобројно 
становништво

5 Умерени 
национализам - Надсвођене 

лојалности ИБИД

14)  Исто, стр. 166-167.
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6
Приврженост 
владавини
велике коалиције

Широка 
подршка 
начелу о 
владавини 
картела елита

- -

7 -
Време трајања 
консоцијативне 
демократије

- -

8 -

Унутрашња 
политичка
кохезија 
поткултура

- -

9 -

Одговарајућа 
артикулација
интереса 
поткултура

- -

10 - -
Умерени 
вишепартијски 
систем

Мали број 
сегмената

11 - -
Репрезентативни
партијски 
систем

-

12 - -

Преклапајући 
расцепи
(на неким 
инстанцама)

-

13 - -
Традиција 
акомодација 
елита

ИБИД

14 - - - Социоекономска 
једнакост

 

Извор: Matthijs Bogaards, „The Favourable Factors for Concosiational 
Democracy: A Review“, European Journal of Political Research (1998), Vol. 
33, p. 478.
* У заградама је дат број повољних услова

Осим уло ге ели та ко јој се при да је пре суд на ва жност, јер по-
ли тич ки ли де ри мо ра ју би ти спо соб ни да ар ти ку ли шу ин те ре се 
сег ме на та ко ји ма при па да ју, али и да са ра ђу ју са су прот ста вље-
ним ели та ма на гра ђе њу ком про ми са, кон со ци ја тив не де мо кра ти је 
не ма без по сто ја ња ду бо ких дру штве них рас це па. По Лај пхар ту, 
ва жно је да по сто ји ве ћи број сег ме на та, по жељ но три или че ти-
ри, ка ко би се из бе гла двој на рав но те жа или из ра зи та број ча на не-
рав но те жа ме ђу сег мен ти ма. Ма ње др жа ве су по год не за ус по ста-
вља ње кон со ци ја ци је јер се ели те ме ђу соб но бо ље по зна ју, број и 
ра зно ли кост гру па и по је ди на ца чи је ин те ре се тре ба узе ти у об зир 



СПМ број 1/2011, година XVIII, свеска 31. стр. 75-96.

86

је ма њи, има ју огра ни че ну моћ у ме ђу на род ним од но си ма, па су 
по сле дич но угро же ни је од стра не спољ них опа сно сти. Не га тив на 
стра на ма ле те ри то ри је и ма ло број но сти је су жен про стор за из бор 
на да ре них по ли ти ча ра без ко јих не ма по ли ти ке при ла го ђа ва ња, 
док  по сто ја ње опа сно сти ко ја до ла зи спо ља мо же до при не ти при-
бли жа ва њу сег ме на та, али уко ли ко спо ља шња си ла не ма са ве зни ка 
у јед ној од пот кул ту ра.

Уз на ве де не чи ни о це ко ји се ис ти чу као кључ ни, функ ци о ни-
са њу кон со ци ја тив не де мо кра ти је по ма жу ду го тра ја ње кон со ци ја-
ци је, тра ди ци ја ако мо да ци је ели та, при вр же ност по рет ку, уме ре ни 
на ци о на ли зам, ши ро ка по др шка гра ђа на у од но су на власт ве ли ке 
ко а ли ци је, со ци о е ко ном ска јед на кост, те ри то ри јал на кон цен тра ци-
ја сег ме на та и фе де ра ли зам, ма њи број пре кла па ју ћих ло јал но сти, 
итд. Ипак, ни је дан од на ве де них усло ва ни је га рант оп стан ка де-
мо крат ских ин сти ту ци ја у усло ви ма ду бо ко по де ље них дру шта ва.

КОНСЕНЗУС И POWER-SHARING ДЕМОКРАТИЈА

Те о ри ја де мо крат ске кон со ци ја ци је по слу жи ла је Лај пхар-
ту осам де се тих и де ве де се тих го ди на 20. ве ка као основ за раз вој 
ди хо том не ти по ло ги је мо де ла де мо кра ти је – ве ћин ског (вест мин-
стер ског) и кон се су ал ног. И док је кон со ци ја тив на де мо кра ти ја 
пред ла га на као је ди но ре ше ње за плу рал на дру штва, јер „ствар ни 
из бор не ле жи из ме ђу бри тан ског нор ма тив ног мо де ла де мо кра ци-
је и кон со ци ја циј ског мо де ла, већ из ме ђу кон со ци ја циј ске и ни ка-
кве де мо кра ци је“,15) кон сен зус де мо кра ти ја у Лај пха тро вој ви зу ри 
пред ста вља нај бо ље ре ше ње за сва де мо крат ске др жа ве, ка ко плу-
рал не та ко и хо мо ге не.

Раз у ме ва ње кон сен су ал ног мо де ла де мо кра ти је ни је мо гу ће 
без ње го вог су прот ста вља ња ве ћин ском мо де лу. На пи та ње ко ће 
вла да ти у јед ном дру штву и о чи јим ин те ре си ма власт тре ба да во-
ди ра чу на ка да не по сто ји са гла сност у на ро ду и ка да су же ље на-
ро да опреч не Лај пхарт ну ди два од го во ра: ве ћи на на ро да (ве ћин ска 
де мо кра ти ја) и што ве ћи број љу ди (кон сен су ал на де мо кра ти ја). 
Ка ко сви на ко је не ка од лу ка има ути ца ја тре ба да има ју мо гућ ност 
да уче ству ју у ње ном до но ше њу мо дел кон со ци ја ци је је пра вед-
ни ји и де мо крат ски ји. Пред ста вља ње кон сен зус де мо кра ти је ни је 
мо гу ће без кон тра сти ра ња ње них основ них ка рак те ри сти ка (де сет 

15)  А. Лај пхарт, Де мо кра ци ја у плу рал ним дру штви ма, стр. 236.
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ин сти ту ци о нал них ва ри ја бли16)) ба зич ним цр та ма ве ћин ске (вест-
мин стер ске) де мо кра ти је. Тих де сет ва ри ја бли Лај пхарт гру пи ше 
у две раз ли чи те ди мен зи је – из вр шна власт – стран ке; фе де рал-
но – уни тар на ди мен зи ја. Пр вих пет раз ли ка у ди мен зи ји из вр шна 
власт-стран ке су:

1. Кон цен тра ци ја из вр шне вла сти у јед но стра нач ком си-
сте му на су прот по де ли из вр шне вла сти у ши ро ким ви-
ше стра нач ким ко а ли ци ја ма.

2. Од но си из вр шне и за ко но дав не вла сти, у ко ји ма је из вр-
шна власт до ми нант на, на су прот рав но те жи сна га из ме-
ђу из вр шне и за ко но дав не вла сти.

3. Дво стра нач ки на су прот ви ше стра нач ким си сте ми ма.
4. Ве ћин ски и дис про пор ци о нал ни из бор ни си стем на су-

прот про пор ци о нал ном пред ста вља њу.
5. Плу ра ли стич ки си стем ин те ре сних гру па са сло бод ном 

кон ку рен ци јом из ме ђу гру па на су прот ко ор ди ни са ном и 
„кор по ра ти ви стич ком“ си сте му ин те ре сних гру па ко ји 
те жи ком про ми су и ускла ђи ва њу.17)

На дру гој стра ни на ла зи се пет раз ли ка ве ћин ског и мо де ла 
кон сен зу са ко је тво ре фе де рал но-уни тар ну ди мен зи ју:

1. Уни тар на и цен тра ли зо ва на власт на спрам фе де рал не и 
де цен тра ли зо ва не вла сти.

2. Кон цен тра ци ја за ко но дав не вла сти у јед но дом ном за ко-
но дав ном те лу на су прот по де ли за ко но дав не вла сти из-
ме ђу два под јед на ко ја ка али на раз ли чит на чин кон сти-
ту и са на до ма.

3. Флек си бил ни уста ви ко ји се мо гу ме ња ти про стом ве ћи-
ном на су прот ри гид ним уста ви ма ко ји се мо гу про ме ни-
ти са мо ако за то гла са ква ли фи ко ва на ве ћи на.

4. Си сте ми у ко ји ма за ко но дав на те ла има ју по след њу реч 
у пи та њу устав но сти за ко на ко је до но се, на су прот си сте-
ми ма у ко ји ма за ко ни под ле жу суд ској ре ви зи ји устав но-
сти ко ју вр ше вр хов ни или устав ни су до ви.

16)  У пр вом де лу у ко ме по сту ли ра раз ли ку из ме ђу ве ћин ске и кон сен зус де мо кра ти је, De-
moc ra ci es: Pat terns of Ma jo ri ta rian and Con sen sus Go vern ment in Twenty-One Co un tri es, 
об ја вље ном 1984. го ди не Лај пхарт утвр ђу је по сто ја ње осам ин сти ту ци о нал них ва ри ја-
бли на осно ву ко јих раз ли ку је кон сен зус и ве ћин ску де мо кра ти ју. У књи зи об ја вље ној 
1999. го ди не, Pat terns of De moc racy: Go vern ment Form and Per for man ce in Thirty-Six Co-
un tri es, на пу ште на је јед на ва ри ја бла (број ди мен зи ја стра нач ког си сте ма) и до да те три 
но ве (си стем ин те ре сних гру па, не за ви сност цен трал не бан ке, суд ска ре ви зи ја устав-
но сти).

17)  А. Лај пхарт, Мо де ли де мо кра ти је, ЦИД, Под го ри ца, 1999, стр. 76.
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5. Цен трал не бан ке ко је за ви се од из вр шне вла сти на спрам 
не за ви сних цен трал них ба на ка.18)

Ана ли зи ра ју ћи ових де сет ин сти ту ци о нал них ва ри ја бли и 
раз ли ке ко је из ме ђу њих по сто је и про ис ти чу из кон тра ста из ме-
ђу ве ћин ског мо де ла и мо де ла кон сен зу са, мо гу ће је сва ку др жа ву 
по ста ви ти на „кон цеп ту ал ну ма пу“ де мо кра ти је, где се сва ка од зе-
ма ља мо же на ћи на оба кра ја кон ти ну у ма (ве ћин ски/кон сен су ал ни) 
или би ло где из ме ђу њих. Иако су и кон сен зус и кон со ци ја тив на 
де мо кра ти ја „не ве ћин ске“, ни је пра вил но из јед на ча ва ти их. Раз ли-
ке ко је ме ђу њи ма по сто је про ис ти чу из јед не основ не од ред ни це: 
кон со ци ја тив на де мо кра ти ја функ ци о ни ша у по де ље ним дру штви-
ма, док је кон сен су ал на нај де ло твор ни ји об лик ор га ни за ци је дру-
штве ног и по ли тич ког си сте ма и у не плу рал ним за јед ни ца ма. 

Табела 2: Схематски приказ преклапања између 
консоцијативне и консензус демократије

Консезусна демокрација Консоцијацијска 
демокрација

I 1. Подјела извршне власти 1. Велика коалиција

2. Равнотежа између извршне и
законодавне власти
3. Вишестраначки сустав

(5. Плурално друштво

II 4: Вишедимензионални страначки сустав
5. Размјерно представништво 3. Размјерност
1. Федерализам и децентрализација 2. Сегментална аутономија

2. Јаки бикамерализам
3. Ригидни устав 4. Вето мањина

III Представничка демокрација (6. Превласт елита

Извор: А. Lijphart, „Democratic Political System. Types, Cases, Causes, and 
Consequences“, Journal of Theoretical Research (1989), vol. 1, no. 1, p. 40. 
(нав. према: М. Касаповић, Босна и Херцеговина: подијељено друштво и 
нестабилна држава, стр. 63)

Осим плу рал ног дру штва и пре вла сти ели та, ка рак те ри стич-
них обе леж ја кон со ци ја ци је, по сто је још че ти ри раз ли ке у од но су 
на кон сен зус де мо кра ти ју: Пр во, у кон со ци ја тив ним де мо кра ти ја-
ма власт вр ши ко а ли ци ја ко ју чи не пред став ни ци свих ре ле вант-
них сег ме на та, док у кон сен су ал ном мо де лу по сто ји по де ла из вр-
шне вла сти, али она не мо ра укљу чи ва ти све кључ не по ли тич ке 
ак те ре. Дру го, прин цип про пор ци о нал но сти се у кон сен зус де мо-
кра ти ји при ме њу ју у из бор ној тр ци, док се у кон со ци ја ци ји ве зу је 

18)  Исто, стр. 76-77.
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за рас по де лу свих јав них функ ци ја и др жав них сред ста ва. Тре ће, 
кон со ци ја ци ја ли зам под ра зу ме ва ауто но ми ју сег ме на та, те ри то ри-
јал ну или не те ри то ри јал ну, а мо дел кон сен зу са уз фе де ра ли зам и 
де цен тра ли за ци ју. И на кра ју, ква ли фи ко ва не ве ћи не по треб не за 
из ме ну уста ва, као обе леж је кон сен су ал ног мо де ла, има ју сла би ји 
ути цај од мо гућ но сти ве ти ра ња од лу ка од стра не ма њи на у кон со-
ци ја ци ји.

Ка рак те ри сти ке кон сен зус де мо кра ти је – де сет ин сти ту ци о-
нал них ва ри ја бли – су де фи ни са не та ко да омо гу ћа ва ју пре ци зно 
кван ти та тив но ме ре ње, што ни је мо гу ће са обе леж ји ма кон со ци-
ја ци је. Иако ме ђу њи ма по сто је пре кла па ња и по ду да ра ња, на кон-
сен су ал ни мо дел не тре ба гле да ти као на по себ ни об лик кон со ци ја-
тив не де мо кра ти је, и обр ну то.

Са дру ге стра не, по јам po wer-sha ring де мо кра ти је у ко јој је 
власт по де ље на из ме ђу ви ше по ли тич ких ак те ра је са др жин ски 
бли жи кон со ци ја тив ној де мо кра ти ји, али га Лај пхарт че сто ко ри-
сти и као си но ним за кон сен су ал ни мо дел.19) Рас пра ва о мо гућ но-
сти ма ин сти ту ци о нал ног ди зај на у плу рал ним, али и по лу плу рал-
ним и не плу рал ним дру штви ма, ко ја је кра јем 20. и по чет ком 21. 
ве ка на ста ла на по љу по ли тич ке на у ке је дан је од раз ло га за по ја ву 
пој ма po wer-sha ring де мо кра ти је. Тра га ју ћи за ин сти ту ци о нал ним 
ди зај ном ко ји нај бо ље од го ва ра ду бо ко по де ље ним за јед ни ца ма 
Лај пхарт је схва тио да тер мин „кон со ци ја ци ја“ пред ста вља пре-
пре ку у ко му ни ка ци ји са по ли тич ким де лат ни ци ма јер слу жи као 
ана ли тич ки кон цепт, а не као прак тич но ре ше ње упо тре бљи во за 
устав не и кон сти ту ци о нал не ин же ње ре.20)

Те о ри ју де мо крат ске кон со ци ја ци је Лај пхарт је за о кру жио 
у сту ди ји о функ ци о ни са њу де мо кра ти је са по де ље ном вла шћу у 
Ин ди ји у ко јој кон со ци ја тив ну де мо кра ти ју од ре ђу је по мо ћу че-
ти ри ка рак те ри сти ке: ве ли ке ко а ли ци је, ауто но ми је сег ме на та, 
про пор ци о нал но сти и ма њин ског ве та.21) Вла да ви на ве ли ке ко а ли-
ци је под ра зу ме ва фор мал но и не фор мал но де ље ње вла сти из ме ђу 
раз ли чи тих ет нич ких, ре ли гиј ских, лин гви стич ких и кул тур них 
гру па. Суб кул тур на ауто но ми ја се мо же ја ви ти у три об ли ка: по де-
ли др жа ве на фе де рал не је ди ни це ко је се по кла па ју са гра ни ца ма 
дру штве них рас це па; ауто но ми ји у обла сти обра зо ва ња и кул ту ре; 
усва ја њу по себ ног за ко но дав ства у од ре ђе ним обла сти ма – брак, 

19) A. Lij phart, Thin king abo ut De moc racy: Po wer-Sha ring and Ma jo rity Ru le in The ory and 
Prac ti ce, Ro u tled ge, 2008, p. 7.

20) Исто

21) A. Lij phart „The Puz zle of In dian De moc racy: A Con so ci a ti o nal In ter pre ta tion“, у: Thin king 
abo ut De moc racy: Po wer-Sha ring and Ma jo rity Ru le in The ory and Prac ti ce, pp. 42-65.
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по ро ди ца, на сле ђи ва ње – за при пад ни ке ма њин ских за јед ни ца. Ве-
ли ка ко а ли ци ја и кул тур на ауто но ми ја су при мар не ка рак те ри сти ке 
po wer-sha ring де мо кра ти је.

У скла ду са тре ћим еле мен том, на че лом про пор ци о нал но сти, 
при клад ни из бор ни си стем у де мо кра ти ја ма са по де ље ном вла шћу 
би био про пор ци о нал ни, па по сле дич но тре ба из бе ћи све об ли ке 
ве ћин ских из бо ра – јед но кру жни, дво кру жни, ал тер на тив но гла са-
ње.22) Прин цип сра змер но сти, осим из бо ра, тре ба при ме њи ва ти и 
при ли ком име но ва ња др жав них функ ци о не ра и рас по де ле јав них 
ре сур са. Ма њин ски ве то слу жи за шти ти ви тал них ин те ре са ма ло-
број ни јих сег ме на та, јер се њи ме спре ча ва ју по ку ша ји су жа ва ња 
и ели ми ни са ња пот кул тур не ауто но ми је. Он мо же би ти угра ђен у 
устав, али и по сто ја ти у ви ду не фор мал не кон вен ци је.

Лај пхарт од ба цу је став да је про ме на дру штва пред у слов 
про ме не об ли ка вла сти. Упра во обр ну то, про ме ном ин сти ту ци ја 
мо гу ће је из ме ни ти дру штво. У скла ду са тим у нај но ви јим ра до-
ви ма пред ла же спи сак од де вет ин сти ту ци о нал них ре ше ња ко ја 
обез бе ђу ју одр жа ње де мо кра ти је у ду бо ко по де ље ним дру штви ма, 
али мо гу до при не ти и бо љем функ ци о ни са њу де мо кра ти је у хо мо-
ге ним др жа ва ма. 

1. Про пор ци о нал ни из бор ни си стем ко ји при из бо ру пред-
став нич ког те ла обез бе ђу је ши ро ку ре пре зен та ци ју дру-
штве них ин те ре са; 

2. Ви сок сте пен про пор ци о нал но сти из ме ђу бро ја осво је-
них гла со ва и ман да та; ви ше ман дат не из бор не је ди ни це 
ко је ни су пре ве ли ке ка ко би се очу ва ла ве за из ме ђу би-
ра ча и иза бра них пред став ни ка; за тво ре не из бор не ли сте 
ко је охра бру ју фор ми ра ње ја ких и ко хе зив них по ли тич-
ких пар ти ја;

3. Пар ла мен тар ни си стем у ко ме по сто ја ње ко ле ги јал ног 
те ла – ка би не та – омо гу ћу је уче шће у из вр шној вла-
сти пред став ни ци ма раз ли чи тих сег ме на та. Осим то га, 
у пар ла мен тар ним си сте ми ма не ма по тре бе за пред сед-
нич ким из бо ри ма ко ји су по при ро ди ма јо ри тар ни;

4. По де ла из вр шне вла сти у фор ми ко а ли ци је свих ре ле-
вант них по ли тич ких пар ти ја;

5. Ста бил ност ка би не та ко ја се мо же уве ћа ти усва ја њем 
пра ви ла о кон струк тив ном из гла са ва њу не по ве ре ња вла-
ди, што зна чи да пар ла мен тар на ве ћи на не мо же са мо 

22)  До налд Хо ро виц је као ре ше ње за про бле ме ду бо ко по де ље них дру шта ва пред ла гао 
ал тер на тив но гла са ње.
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да „сру ши“ вла ду, већ се од ње зах те ва да исто вре ме но 
иза бе ре но ву;

6. Из бор пред сед ни ка др жа ве у пар ла мен ту, а не не по сред-
но од стра не гра ђа на. Не по сред ни из бор да је пред сед ни-
ку де мо крат ски ле ги ти ми тет што га по ли тич ки осна жу-
је;

7. Фе де ра ли зам, уко ли ко су ма њин ске гру пе те ри то ри јал но 
кон цен три са не; би ка ме ра ли зам, са гор њим до мом ко ји 
има ја ке над ле жно сти и у ко ме су ма ње фе де рал не је ди-
ни це нат пред ста вље не; де цен тра ли за ци ја;

8. Не те ри то ри јал на ауто но ми ја у обла сти кул ту ре; фи нан-
сиј ска по др шка ауто ном ним обра зов ним и кул тур ним 
ин сти ту ци ја ма;

9. Де ље ње вла сти и уче шће пред став ни ка свих ре ле вант-
них ску пи на у јав ној упра ви, по ли ци ји, вој сци, суд ству.23)

СЛАБОСТИ КОНСОЦИЈАТИВНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Од тре нут ка на стан ка те о ри ја де мо крат ске кон со ци ја ци је би-
ла је пред мет кри тич ких оспо ра ва ња.24) Оштри ца кри ти ке је доц-
ни је би ла усме ре на и на кон сен су ал ни мо дел и po wer-sha ring де-
мо кра ти ју, ма да ве ћи на кри ти ча ра и не пра ви раз ли ку из ме ђу три 
слич на, али не и по ду дар на де мо крат ска мо де ла. На од ре ђе не не до-
стат ке у функ ци о ни са њу кон со ци ја тив не де мо кра ти је – не по сто ја-
ње опо зи ци је, ин си сти ра ње на ко лек ти ви те ту и за не ма ри ва ње по-
је дин ца, пре власт ели та и па сив на уло га не е лит них гру па, спо рост 
у до но ше њу од лу ка, ад ми ни стра тив на не е фи ка сност – ука зи вао је 
и сам Лај пхарт још у де лу Де мо кра ти ја у плу рал ним дру штви ма.25) 

У по след њим ра до ви ма хо ланд ски те о ре ти чар све кри ти ке 
кон со ци ја тив не, али и де мо кра ти је са по де ље ном вла шћу, гру пи-
ше у шест ка те го ри ја. Три се од но се на де ље ње из вр шне вла сти 
– po wer-sha ring je не до вољ но де мо кра ти чан, не мо же да функ ци о-
ни ше у прак си и не под сти че уме ре но по на ша ње. Две за мер ке се 
ти чу про бле ма да ва ња ауто но ми је ет нич ким гру па ма – ауто но ми ја 
и фе де ра ли зам мо гу да во де се це си ји и рас па ду др жа ве, а осим то-

23)  A. Lij phart, „Con sti tu i o nal De sign for Di vi ded So ci e ti es“, у: Thin king abo ut De moc racy: 
Po wer-Sha ring and Ma jo rity Ru le in The ory and Prac ti ce, pp. 75-88.

24)  Ши ро ку ле пе зу кри ти ка кон со ци ја ци је де таљ но при ка зу је Ву чи на Ва со вић у пред го во-
ру књи зи Мо де ли де мо кра ти је, В. Ва со вић, „Лај пхар то ва кон со ци а ци о на де мо кра ти ја“, 
стр. 38-46.

25)  Ви де ти ви ше у: А. Лај пхарт,  Де мо кра ци ја у плу рал ним дру штви ма, стр. 53-58.
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га осна жу ју ко хе зи ју и раз ли чи то сти ме ђу пот кул ту ра ма што во ди 
про ду бљи ва њу кон флик та. По след ња при мед ба се од но си на чи-
ње ни цу да је кон со ци ја ци о на те о ри ја на ста ла на осно ву те о риј ских 
уоп шта ва ња   ем пи риј ских ис ку ста ва за пад но е вроп ских др жа ва и 
да сто га ни је при мен љи ва у плу рал ним дру штви ма Тре ћег све та.26)

Нај о штри ја стре ли ца кри ти ке Лај пхар то вих те о риј ских по-
став ки и прак тич них ре ше ња до шла је од стра не аме рич ког по-
ли ти ко ло га До нал да Хо ро ви ца (Do nald Ho ro witz). Хо ро виц, за го-
вор ник де ље ња вла сти и те ри то ри јал не де во лу ци је, али ди си дент 
уну тар кон со ци ја тив ног при сту па сма тра да су те о ри ја де мо крат-
ске кон со ци ја ци је и ин сти ту ци о нал ни аран жма ни ко ји из ње про-
из ла зе не плод но тло за устав не и ин сти ту ци о нал не ди зај не ре. Пет 
је основ них при мед би ко је упу ћу је Хо ро виц. Пр во, ли де ри ве ћин-
ске гру пе ни су мо ти ви са ни да де ле власт са ма њи на ма уко ли ко је 
мо гу оба вља ти са ми. Пре ма Лај пхар ту, мо тив за по де лу вла сти ко-
ји по сто ји  код свих по ли тич ких ак те ра је из бе га ва ње ме ђу соб ног 
уни ште ња, али Хо ро виц твр ди да по ли ти ча ри ни су мо ти ви са ни да 
са гле да ју ду го роч ни ју пер спек ти ву, већ се упра вља ју крат ко роч-
ним ци ље ви ма осва ја ња вла сти. Дру го, прет по став ка да ће ели те 
у плу рал ним дру штви ма би ти то ле рант ни је од обич них гра ђа на 
је спор на, јер сту ди је ет но цен три зма то не по ка зу ју. Тре ће, по ја-
ва и от пор кон тра е ли та уну тар пот кул ту ра мо же до ве сти у пи та ње 
са рад њу сег мен ти ра них ели та и по стиг ну ти ком про мис. Че твр то, 
кул тур на ауто но ми ја и јед на кост сег ме на та као ње на про прат на по-
ја ва су ре зул тат убла жа ва ња ме ђу ет нич ког кон флик та, а не део ре-
цеп та за ње го во ре гу ли са ње. И на кра ју, те о ри ја де мо крат ске кон-
со ци ја ци је не раз ли ку је пред из бор не и по сти збор не ко а ли ци је, већ 
ин си сти ра на по сти збор ној са рад њи ко ја пред ста вља су штин ски 
до го вор о по де ли вла сти, а не о на чи ну ре ша ва ња ме ђу ет нич ког 
су ко ба. Сто га је по жељ ни је да по ли тич ки де лат ни ци ства ра ју пред-
из бор не са ве зе ко ји ма би на ди ла зи ли гра ни це дру штве них рас це па 
и уме ре ном по ли ти ком по ку ша ли да осво је гла со ве уну тар раз ли-
чи тих сег ме на та.27)

По се бан ни во кри ти ке кон со ци ја тив не те о ри је де ло је ли бе-
рал них те о ре ти ча ра ко ји су ука за ли на про блем од ре ђе ња дру штве-
них гру па ко је би има ле пра во на по себ но по ли тич ко пред ста вља-

26) О ма ње или ви ше успе шним од го во ри ма Лај пхар та на на ве де не кри ти ке ви де ти у: A. 
Lij phart, „The Wa ve of Po wer-Sha ring De moc racy“ у: An drew Reynolds (ed.), The Ar chi tec-
tu re of De moc racy: Con sti tu ti o nal De sign, Con flict Ma na ge ment, and De moc racy, Ox ford 
Uni ver sity Press, 2002, pp. 37-54.

27) Do nald Ho ro witz, „Con sti tu ti o nal De sign: Pro po sal ver sus Pro ces ses“ у: A. Reynolds (ed.), 
The Ar chi tec tu re of De moc racy: Con sti tu ti o nal De sign, Con flict Ma na ge ment, and De moc-
racy, pp. 19-22.
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ње и ауто но ми ју. По њи ма, ин си сти ра ње на ко лек тив ним пра ви ма 
и груп ним иден ти те ти ма одр жа ва дру штве не рас це пе и обес хра-
бру је сег мен те да се по све те по сти за њу оп штег до бра. Лај пхарт је 
на овај при го вор од го во рио уво ђе њем у кон со ци ја ци ја ли зам пој мо-
ва пред о дре ђе ња и са мо о дре ђе ња.28) Иако је у исто риј ским при ме-
ри ма кон со ци ја тив них др жа ва кон цепт пред о дре ђе ња че шћи, јер се 
ра ди о ја сно ви дљи вим и тра ди ци о нал ним иден ти те ти ма, кон цепт 
са мо о дре ђе ња је де мо крат ски ји и са мим тим по жељ ни ји. Њи ме 
се са мим пот кул ту ра ма омо гу ћа ва да ис ка жу и по твр де спе ци фи-
чан иден ти тет, а не да им он би ва на мет нут спо ља. Као прак тич но 
сред сгво са мо о дре ђе ња Лај пхарт на во ди про пор ци о нал ни из бор ни 
си стем. Уко ли ко је дру штво за и ста плу рал но, ман да те ће осво ји ти 
по ли тич ке пар ти је ко је за сту па ју сег мен тал не ин те ре се. У су прот-
ном, из бор ни успех ће оства ри ти стран ке ко је се не по кла па ју са 
ли ни ја ма рас це па. Прин цип са мо о дре ђе ња је у пред но сти из ви ше 
раз ло га: њи ме се спре ча ва дис кри ми на ци ја при ли ком из бо ра дру-
штве них гру па ко је ће би ти ин сти ту ци о нал но за шти ће не; сма њу је 
при ти сак на по је дин це ко ји у кон цеп ту пре де тер ми ни зма би ва ју 
ети ке ти ра ни као при пад ни ци од ре ђе ног сег мен та, сво је вољ но или 
не; пру жа шан са по је дин ци ма и гру па ма ко је од ба цу ју иде ју о ор-
га ни за ци ји дру штва на сег мен тал ној осно ви.

Без об зи ра на на ве де не сла бо сти, Лај пхар то ви ис тра жи вач ки 
на ла зи мо гу би ти од ве ли ке по мо ћи те о ре ти ча ри ма и ис тра жи ва-
чи ма по ли тич ких про це са. У ери де мо кра ти за ци је, али и оштрих 
ет нич ких кон флик та, Лај пхар то ва де мо крат ска те о ри ја иза зва ла је 
оштре ре ак ци је и жуч не по ле ми ке у на уч ној и по ли тич кој јав но-
сти. Њо ме је, ме ђу тим, Лај пхарт ус пео да у пр ви план ис тра жи ва-
ча по ли ти ке, по ли тич ких де лат ни ка и устав них ин же ње ра по ста ви 
пи та ње об ли ко ва ња по ли тич ких ин сти ту ци ја и од но са, али и да фа-
во ри зо ва ње не ве ћин ских мо де ла де мо кра ти је пред ста ви као кон-
сти ту ци о нал ни ди зајн за 21. век и „тре ћи та лас“ де мо кра ти за ци је 
и ти ме пла си ра иде ју о ин сти ту ци о нал ном ком плек су као зна чај ној 
де тер ми нан ти по ли тич ког жи во та и про це са де мо кра ти за ци је.

28)  A. Lij phart, „Self-De ter mi na tion ver sus Pre-De ter mi na tion of Et hnic Mi no ri ti es in Po wer 
Sha ring Systems“, у: Thin king abo ut De moc racy: Po wer-Sha ring and Ma jo rity Ru le in The-
ory and Prac ti ce, pp. 66-74.
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Summary
In this ar tic le, aut hor per forms cri ti cal in ter pre ta tion of Lij phart’s 

the o re ti cal fra me work and analysis of his mo dels of non-ma jo ri ta rian 
de moc racy - con so ci a ti o nal, con sen sual and po wer-sha ring de moc racy. 
Whi le mo dels of con so ci a ti o nal and po wer-sha ring de moc racy re pre-
sent an ef fort of Dutch scho lar to re sol ve pre ju di ce that de moc racy is 
im pos si ble in a de eply di vi ded so ci e ti es, the mo del of con sen sus de-
moc racy is pro po sed as the best so lu tion to all co un tri es, whet her plu ral 
or ho mo ge no us.
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Abstract
The pri macy of  ma jo rity prin ci ple and its le gi ti macy de ri ved 

from the idea of po li ti cal equ a lity (equ al vo te for all) with the et hi cal 
im pe ra ti ve that re qu i res in vol ve ment as lar ger num ber of in di vi du als  as 
pos si ble in de ci sion ma king which af fects who le com mu nity. Ma jo rity 
cri te rion is a les ser evil, be ca u se the re is no bet ter al ter na ti ve for re sol-
ving con flicts of op tion which ma jo rity sup ports. At the sa me ti me, the 
re la ti on ship bet we en ma jo rity and mi no rity in a de moc ra tic so ci ety is 
lo sing its im por tan ce be ca u se it rests on the as sump tion of va ri a bi lity 
sta tus. Ne it her po si tion of mi no rity, as well as ma jo rity is not per ma-
nent and un chan ging, but in di vi du als, de pen ding on the is su es to be de-
ci ded upon, so me ti mes oc cur ring as mem bers of the ma jo rity opi nion, 
and so me ti mes as agents of the at ti tu des of mi no rity gro ups. 

On tho se pre mi ses was bu ilt ma jo ri ta rian mo del of de moc racy. 
It has been pro ved that ma jo ri ta rian de moc racy is ac cep ta ble po li ti cal 
system for mo no-et hnic sta tes, whe re po li ti cal and cul tu ral com mu ni ti-
es over lap, pe o ple spe ak sa me lan gu a ge and sha re a com mon na ti o nal 
iden tity, whi le the et hnic, re li gi o us, lin gu i stic and cul tu ral mi no ri ti es 
are few in num ber and so ci ally mar gi nal. In that kind of sta tes gro up 
iden ti ti es are shif ted to pri va te sphe re, a con sen sus on ba sic po li ti cal 
and so cial va lu es is im ple men ted and the con cept of in di vi dual rights 
and fre e doms sup press gro up loyal ti es. The re fo re, be lon ging to po li ti-
cal mi no rity do es not ca u se a fe e ling of ex clu si on, mar gi na li za tion and 
fru stra tion.

 Ho mo ge ne ity and po li ti cal con sen sus are the con di ti ons of sta-
ble de moc racy. It is not ne ces sary to go furt her than ma jo ri ta rian de-
moc racy in pre sen ce of such fac tors. But what abo ut plu ral so ci e ti es in 
which po li ti cal dif fe ren ces and de ep so cial di vi si ons may ca u se in sta bi-
lity and col lap se of de moc racy? Can we apply West min ster de moc racy 
in seg men ted so ci e ti es, di vi ded by ra cial, et hnic, re li gi o us, lin gu i stic, 
cul tu ral and ide o lo gi cal cle a va ges? Is the re a mo del of de moc ra tic or ga-
ni za tion that has a chan ce for sur vi val in so ci e ti es dis tin cti ve by sharp 
and la sting di vi si ons bet we en win ning ma jo rity and lo sing mi no rity? 
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Mid dle of the last cen tury, po li ti cal the o rists re cog ni zed fact that 
the re are co un tri es whe re de moc racy sur vi ve in the con di ti ons of a plu-
ral so ci ety, and that as si mi la tion and dis in te gra tion are not only pos si ble 
so lu tion in a cul tu rally, et hni cally and re li gi o usly frag men ted sta tes. 
They ha ve ap plied dif fe rent met hods of re sol ving con flict than a sim ple 
ma jo rity de ci sion. Grand co a li tion, seg men tal auto nomy, pro por ti o na-
lity and mi no rity ve to are fo ur main cha rac te ri stic of con so ci a ti o nal 
de moc racy, mo del of de moc racy which, ac cor ding to Arend Lij phart, 
re pre sents only pos si ble de moc ra tic cho i ce for plu ral so ci e ti es. Be si-
de con so ci a tion mo del, aut hor analyzes con sen sual and po wer-sha ring 
de moc racy, but al so po ints to we ak nes ses of Lij phart’s non ma jo ri ta rian 
de moc racy mo dels. 
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Сажетак
Раз вој са вре ме не ма кро е ко ном ске те о ри је ка рак те ри ше се 

по сто ја њем ве ли ког бро ја те о риј ских пра ва ца, са исто та ко ве ли-
ким бро јем ста во ва у окви ру сва ког од њих, а ко ји су че сто у су-
прот но сти јед ни са дру ги ма. У овом ра ду се при ка зу ју по ку ша ји 
пре ва зи ла же ња ових раз ли ка, во ђе ни прин ци пом да се у окви ру 
јед ног кон цеп та укљу че нај зна чај ни ји до при но си раз ли чи тих те-
о ри ја. По ло ви ном про шлог ве ка то је био слу чај са нео кла сич ном 
син те зом, док се по след њих го ди на мо же го во ри ти о ја вља њу јед не 
„но ве“ нео кла сич не син те зе, ко ја има из ве сних су штин ских слич-
но сти са прет ход ном. Циљ ра да је да се пред ста ве основ не ка рак-
те ри сти ке но ве нео кла сич не син те зе, као и да се раз мо три пи та ње 
ствар ног до при но са овог но вог кон цеп та раз во ју ма кро е ко ном ске 
те о ри је и по ли ти ке.
Кључ не ре чи: ма кро е ко ном ска те о ри ја, нео кла сич на син те за, но ва нео-

кла сич на син те за, но ви кеј нзи ја ни зам, но ва кла сич на шко-
ла,  еко ном ска по ли ти ка  

На по љу ма кро е ко но ми је, не сла га ње по пи та њу раз ли чи тих 
про бле ма, од ме то до ло шких до оних фун да мен тал них, по ста ло је 
уоби ча је но. Чи ни се да ни у јед ној обла сти еко ном ске на у ке не по-
сто је то ли ка ин те лек ту ал на раз ми мо и ла же ња, као што је то слу чај 
у ма кро е ко но ми ји. 
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Ме ђу тим, би ло је и по ку ша ја да се при бли же ста во ви раз-
ли чи тих те о риј ских пра ва ца, во ђе них прин ци пом да тре ба ис ко-
ри сти ти њи хо ве нај бо ље еле мен те и оне око чи јег зна ча ја по сто ји 
са гла сност. Нај зна чај ни ји та кав по ду хват пред ста вља чу ве на нео-
кла сич на син те за, ко ја пред ста вља по ве зи ва ње кла сич не пред кеј-
нзи јан ске ми кро е ко ном ске те о ри је и кеј нзи јан ске ма кро е ко ном ске 
те о ри је. Ми шље ња се раз ли ку ју о то ме ко ли ко је ова син те за би-
ла успе шна. Чи ње ни ца је да је за вре ме, а на ро чи то на кон ње ног 
сло ма 1970-их го ди на до шло до ја вља ња ви ше раз ли чи тих шко ла 
еко ном ске ми сли (мо не та ри зма, но ве кла сич не шко ле, но вог кеј-
нзи ја ни зма итд.), од ко јих је сва ка на сто ја ла да упра во ње на схва та-
ња по ста ну до ми нант на, и да кре а то ри еко ном ске по ли ти ке сле де 
смер ни це за сно ва не на њи хо вој те о ри ји. 

По след њих го ди на све се ви ше го во ри о по ве зи ва њу по је ди-
них ком по нен ти ал тер на тив них те о ри ја у јед ну но ву син те зу, ко ја 
се у ве ли кој ме ри мо же сма тра ти ре ин кар на ци јом „ста ре“ нео кла-
сич не син те зе. Она се нај че шће и сре ће под на зи вом „но ва нео-
кла сич на син те за“. Има ју ћи у ви ду слич ност из ме ђу две син те зе, 
у овом ра ду се по ла зи од ста ре син те зе, пред ста вља се кра так пре-
глед раз во ја ма кро е ко ном ских те о ри ја на кон ње ног сло ма, и из ла-
жу основ не ка рак те ри сти ке но ве нео кла сич не син те зе, са ци љем 
да се оце ни  да ли овај но ви кон цепт пред ста вља ре ал ни про грес у 
ма кро е ко ном ској на у ци. 

„СТАРА“ НЕОКЛАСИЧНА СИНТЕЗА

Из ла ском Кеј нсо ве „Оп ште те о ри је за по сле но сти, ка ма те и 
нов ца“, 1936. го ди не, у фо ку су су се на шла пи та ња до при но са Кеј-
нсо вих ста во ва уна пре ђе њу еко ном ске те о ри је и по ли ти ке, као и 
од нос ње го вог те о риј ског си сте ма пре ма си сте му ко ји је при па дао 
кла сич ној еко ном ској те о ри ји. Из да на шње пер спек ти ве, мо же се 
ре ћи да је до при нос Кеј нса и ње го ве те о ри је не спо ран: сма тра се 
јед ним од нај ве ћих еко но ми ста свих вре ме на, а ње го ва де ла су и 
да нас ак ту ел на. Са дру ге стра не, од нос Кеј нсо ве пре ма кла сич ној 
те о ри ји ге не ри сао је по тре бу да се пре ва зи ђу не ус кла ђе но сти из-
ме ђу прет по став ки на ко ји ма се ове две те о ри је за сни ва ју. 

На и ме, кла сич на те о ри ја је у ана ли зи ми кро е ко ном ских 
про бле ма по ла зи ла од прет по став ке о ра ци о нал ном по на ша њу 
еко ном ских су бје ка та, ко ји сво јим де ло ва њем, во ђе ни Сми то вом 
„не ви дљи вом ру ком“, до во де до по сти за ња оп ште при вред не рав-
но те же. У овом, тзв. Вал ра со вом си сте му, чи шће ње тр жи шта је бр-
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зо, а од сту па ња од пу не за по сле но сти се не мо гу ја вља ти. Са дру ге 
стра не, Кеј сов став и став ње го вих след бе ни ка у ма кро е ко ном ској 
те о ри ји огле дао се у ис ти ца њу да ка пи та ли стич ке при вре де ни су у 
ста њу да ова квим ак ци ја ма еко ном ских су бје ка та по стиг ну рав но-
те жу при ни воу пу не за по сле но сти. При вред на рав но те жа, уз од-
су ство ин тер ве ни стич ке по ли ти ке, на ста је при не пот пу ном ко ри-
шће њу ка па ци те та и уз ја вља ње не за по сле но сти, ко ја је не вољ ног 
ка рак те ра. 

Нео кла сич на син те за се ја вља упра во као ре зул тат по тре бе 
пре ва зи ла же ња ове „те о риј ске ши зо фре ни је“, од но сно не кон зи-
стент но сти из ме ђу при сту па из у ча ва њу ми кро е ко ном ских про бле-
ма (ве за них за пи та ња ало ка ци је ре сур са, про из вод њу и рас по де лу) 
и ма кро е ко ном ских про бле ма (ко ји су се ти ца ли ни воа агре гат ног 
оут пу та и за по сле но сти и кре та ња вред но сти ових ве ли чи на у ду-
гом ро ку).1) 

Сам тер мин се пр ви пут по ми ње у тре ћем из да њу уџ бе ни ка 
„Еко но ми ја“ из 1955. го ди не, чи ји је аутор Пол Са мју ел сон (Paul 
Sa mu el son), ко ји је ујед но и тво рац ове син те зе. У су шти ни, син-
те за об у хва та пост мар ша ли јан ску ми кро е ко ном ску и кеј нзи јан ску 
ма кро е ко ном ску те о ри ју. Са мју ел сон је у еко ном ску те о ри ју увео 
мо дел де тер ми ни са ња на ци о нал ног до хот ка (у ко јем је рав но те жни 
до хо дак од ре ђен у пре се ку кри ве агре гат не по тро шње и ли ни је под 
углом од 450). Кеј нзи јан ска ма кро е ко ном ска те о ри ја, ко ја је у су-
шти ни би ла те о ри ја за по сле но сти, у окви ру нео кла сич не син те зе 
би ва про ши ре на и ана ли зом ин фла ци је. На гла сак се ста вљао на 
ста би ли за ци о ну по ли ти ку, од но сно про бле ме ускла ђи ва ња агре-
гат не тра жње са ни во ом по тен ци јал ног до хот ка, ка ко би се у што 
ве ћој ме ри сма њи ла од сту па ња при вре де од ни воа пу не за по сле но-
сти, и то у оба сме ра (де фла ци о ни и ин фла ци о ни геп). 

По ред Са мју ел со но вог мо де ла, у окви ру нео кла сич не син-
те зе раз ра ђе но је још не ко ли ко мо де ла ко ји су пред ста вља ли ин-
тер пре та ци ју Кеј нсо вих иде ја. Џон Хикс (John Hicks) је увео IS-LL 
мо дел 1937. го ди не ко ји по ста је оп ште при хва ћен као IS-LM мо дел 
за хва љу ју ћи Ал ви ну Хан се ну (Al vin Han sen). Ана ли зу об у хва ће ну 
IS-LM мо де лом Фран ко Мо ди ља ни (Fran co Mo di gli a ni) 1944. го ди-
не про ши ру је укљу чи ва њем функ ци ја агре гат не про из вод ње и по-
ну де рад не сна ге, у на ме ри да об ја сни не вољ ну не за по сле ност као 
ре зул тат ја вља ња „зам ке ли квид но сти“ и ри гид но сти но ми нал них 
над ни ца. Ро берт Со лоу (Ro bert So low) 1956. го ди не про ши ру је до-
мен ана ли зе у нео кла сич ној син те зи на ду ги рок, пред ла жу ћи мо-

1) Snowdon, B., Vane, H.R., ModernMacroeconomics–ItsOrigins,DevelopmentandCurrent
State, Edward Elgar, 2005,  стр. 21.



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.97-114.

100

дел еко ном ског ра ста у ко јем се пу на за по сле ност по сти же кон ти-
ну и ра ном суп сти ту ци јом из ме ђу ка пи та ла и рад не сна ге у окви ру 
функ ци је агре гат не про из вод ње 2). 

Ипак, и мо дел де тер ми ни са ња на ци о нал ног до хот ка и IS-LM 
мо дел де ли ли су два огра ни че ња3). Прво, ни су екс пли цит но укљу-
чи ва ли агре гат ну по ну ду; агре гат на тра жња је има ла при мат у де-
тер ми ни са њу ни воа оут пу та, док се за агре гат ну по ну ду прет по-
ста вља ло да па сив но ре а гу је на про ме не ни воа агре гат не тра жње, 
све до ни воа пу не за по сле но сти. Упра во је раз два ја ње крат ко роч-
них флук ту а ци ја агре гат не по ну де од ду го роч ног трен да кре та ња 
агре гат не по ну де јед на од кључ них ка рак те ри сти ка нео кла сич не 
син те зе. Друго, ови мо де ли ни су да ва ли об ја шње ње за фор ми ра-
ње ни воа це на, већ је ва жи ла прет по став ка да су це не кон стант не 
ка да је ни во оут пу та ни жи од по тен ци јал ног, а до њи хо вог по ра-
ста до ла зи са мо ка да ни во агре гат не тра жње пре ма шу је оут пут при 
ни воу пу не за по сле но сти (ин фла ци о ни геп). По ме ну ти не до ста ци 
мо де ла на ро чи то су до шли до из ра жа ја 70-их го ди на про шлог ве ка 
са по ја вом стаг фла ци је, ка да су на сце ну сту пи ли и шо ко ви по ну де 
(пре све га, на гли раст це на наф те) и ин фла ци ја, што су као је дан 
од ар гу ме на та ис ко ри сти ли пред став ни ци но ве кла сич не шко ле у 
до ка зи ва њу не а де кват но сти кеј нзи јан ског те о риј ског си сте ма. Као 
по ку шај пре ва зи ла же ња огра ни че ња по ме ну тих мо де ла уве ден је 
AS-AD мо дел, ко ји, упр кос чи ње ни ци да и сам по се ду је не до стат-
ке, по ста је стан дард ни мо дел у уџ бе ни ци ма ма кро е ко но ми је. 

По ред ових мо де ла, је дан од нај зна чај ни јих до при но са кеј-
нзи јан ске еко но ми је сва ка ко је уво ђе ње Фи лип со ве кри ве у ма кро-
е ко ном ску ана ли зу. Упра во је де тер ми ни са ње оут пу та и за по сле но-
сти као ре ал них ва ри ја бли у IS-LM мо де лу, пре ко Фи лип со ве кри ве 
до ве де но у ве зу са кре та њем ин фла ци је као но ми нал не ва ри ја бле, 
чи ме је пре ва зи ђе на кла сич на ди хо то ми ја. На тај на чин, утвр ђен 
од нос из ме ђу ин фла ци је и не за по сле но сти омо гу ћа вао је кре а то ри-
ма еко ном ске по ли ти ке да пред ви де сто пу ин фла ци је као ре зул тат 
раз ли чи тих тар ге ти ра них ни воа не за по сле но сти4).  

Са ма кро е ко ном ског ста но ви шта, су шти на те о риј ског си-
сте ма нео кла сич не син те зе са сто ја ла се у ста ву да је ни во оут пу-
та де тер ми ни сан ефек тив ном (агре гат ном) тра жњом. Не до вољ на 
ефек тив на тра жња, уз ри гид ност це на и над ни ца, мо же до ве сти до 

2) King, J.E., AHistoryofPostKeynesianEconomicsSince1936, Edward Elgar, 2002, стр. 6.

3) Healey, N. M., „AD-AS model“, u Snowdon, B., Vane, H., AnEncyclopediaofMacroeco-
nomics, Edward Edgar, 2002,  стр. 12.

4) Snowdon, B., Vane, H.R., 2005, оп. цит., стр. 23.
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фор ми ра ња рав но те же при ни воу ко ји је ис под ни воа пу не за по-
сле но сти (не вољ на не за по сле ност). Сто га, кључ на пре по ру ка нео-
кла сич не син те зе је упра вља ње агре гат ном тра жњом, а еко ном ска 
по ли ти ка ко јом би се то по сти гло углав ном се за сни ва ла на да ва њу 
при ма та фи скал ној по ли ти ци, ма да се у ка сни јој фа зи зна чај да је и 
ме ра ма цен трал не бан ке. 

При хва ће ност и одр жи вост нео кла сич не син те зе у овом вре-
мен ском пе ри о ду се у нај ве ћој ме ри ду гу је чи ње ни ци да су ка пи-
та ли стич ке при вре де ко је су у том пе ри о ду сле ди ле пре по ру ке за-
сно ва не на Кеј нсо вој те о ри ји, оства ри ва ле до та да не за бе ле же не 
сто пе ра ста, ви со ку за по сле ност и ни ску сто пу ин фла ци је. Ме ђу-
тим, упра во су ствар ни до га ђа ји у при вре ди 70-их го ди на про шлог 
ве ка по ка за ли све сла бо сти нео кла сич не син те зе.

КРИТИКЕ НЕОКЛАСИЧНЕ СИНТЕЗЕ И 
ДАЉИ РАЗВОЈ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ

Као што су по вољ на при вред на кре та ња у пе ри о ду од кра ја 
40-их до кра ја 60-их го ди на про шлог ве ка ули ва ла по ве ре ње у ве-
зи са пре по ру ка ма уте ме ље ним на те о ри ји нео кла сич не син те зе, 
та ко су до га ђа ји у 70-им го ди на ма на ја вљи ва ли крај ове син те зе 
и кеј нзи јан ске еко но ми је. Си ту а ци ја ко ја ни је би ла у скла ду са ре-
ла ци јом ко ју је су ге ри са ла Фи лип со ва кри ва, ука за ла је на не спо-
соб ност до та да шње те о ри је да об ја сни ста ње у ко јем се при вре да 
на шла, и отво ри ла пут дру гим те о ри ја ма да пре у зму при мат на ма-
кро е ко ном ској сце ни, да ва њем сво јих об ја шње ња на ста лих до га-
ђа ја.

Пр ви на пад на те о риј ске ста во ве ор то док сног кеј нзи ја ни-
зма до шао је од мо не та ри стич ке шко ле, у окви ру „мо не та ри стич ке 
кон тра ре во лу ци је“, ка ко се че сто на зи ва. Кључ на ка рак те ри сти ка 
овог прав ца од но си ла се на вра ћа ње пред кеј нзи јан ској те о ри ји, 
тач ни је кван ти та тив ној те о ри ји нов ца и ње ном ин кор по ри ра њу у 
та да шњу ма кро е ко ном ску ана ли зу, као и ре ла ти ви зо ва ње зна ча ја 
ак ти ви стич ке по ли ти ке на ко јој је ин си сти ра ла кеј нзи јан ска те о-
ри ја. По ред то га, мо не та ри сти уво де Фи лип со ву кри ву упот пу ње-
ну адап тив ним оче ки ва њи ма, ис ти чу ћи да не по сто ји ду го роч ни 
trade-off из ме ђу ин фла ци је и не за по сле но сти. Мил тон Фрид ман 
(Mil ton Fri ed man) уво ди хи по те зу при род не сто пе не за по сле но сти, 
ре а фир ми шу ћи кла сич но схва та ње по ко ме у ду гом ро ку кре та ње 
но ми нал них ва ри ја бли не ути че на кре та ње ре ал них ва ри ја бли. 
Упра во је ово је дан од нај ве ћих до при но са ове те о ри је јер је став 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.97-114.

102

да је ду го роч на Фи лип со ва кри ва вер ти кал на и да је но вац у ду гом 
ро ку не у тра лан, по стао оп ште при хва ћен у ма кро е ко ном ској те о-
ри ји.5) 

Ме ђу тим, по кеј нзи јан ску те о ри ју знат но де струк тив ни ја 
кри ти ка лан си ра на је од стра не но ве кла сич не шко ле. Лу кас (Lu-
cas) и Сар џент (Sar gent) су у члан ку „По сле кеј нзи јан ске еко но ми-
је“6) из 1978. го ди не ис ти ца ли да је кеј нзи јан ска еко но ми ја у нај ве-
ћој кри зи у ко јој се мо же на ћи јед на те о ри ја, и за кљу чи ли да се ни 
ве ћим мо ди фи ка ци ја ма кеј нзи јан ска те о ри ја не мо же по бољ ша ти. 
Са дру ге стра не, те о ри ја но ве кла сич не шко ле за сни ва ла се на две 
глав не прет по став ке: да еко ном ски су бјек ти има ју ра ци о нал на оче-
ки ва ња и да се тр жи шта кон ти ну и ра но чи сте. Из њих про ис ти че и 
хи по те за о не е фи ка сно сти еко ном ске по ли ти ке и став да су тр жи-
шне еко но ми је спо соб не да без ин тер вен ци ја оства ре пу ну за по-
сле ност. 

Но ва нео кла сич на те о ри ја је, упр кос кон тро верз ним прет по-
став ка ма на ко ји ма се за сни ва, до при не ла укљу чи ва њу не ко ли ко 
еле ме на та у ма кро е ко ном ску те о ри ју ко ји су и да нас зна чај ни и 
ши ро ко се при ме њу ју. Пре све га, ре а фир ми са ње рав но те жних мо-
де ла у ма кро е ко ном ској ана ли зи, за тим ин си сти ра ње на чвр стим 
ми кро е ко ном ским осно ва ма сва ке ма кро е ко ном ске те о ри је, усва-
ја ње хи по те зе ра ци о нал них оче ки ва ња, као и укљу чи ва ње кон цеп-
ци је вре мен ске не кон зи стент но сти у ева лу а ци ји кон крет них ме ра 
еко ном ске по ли ти ке. 

Као сле де ћи та лас у ре а фир ма ци ји кла сич них ста во ва ја вља 
се те о ри ја ре ал них по слов них ци клу са, ко ја од ба цу је ста но ви ште 
ко је је за сту па ла но ва кла сич на шко ла, да не ан ти ци пи ра ни мо не-
тар ни шо ко ви до во де до флук ту а ци ја у оут пу ту и за по сле но сти. 
Уме сто то га, пред став ни ци ове те о ри је сма тра ли су да је узрок 
на стан ка по слов них ци клу са углав ном иза зван ре ал ним шо ко ви-
ма (на стра ни по ну де), као ре зул тат слу чај них флук ту а ци ја сто пе 
тех но ло шког про гре са. Та ко ђе, на су прот кон вен ци о нал ном ста ву о 
при вред ним ци клу си ма, да у крат ком ро ку при вре да флук ту и ра око 
ду го роч не ли ни је трен да, у окви ру ове те о ри је је за сту пан став да 
је тренд сам по се би ци кли чан, од но сно да до ла зи до флук ту а ци ја 
са ме ли ни је трен да. Ра ци о нал ни еко ном ски су бјек ти ре а гу ју на ове 
шо ко ве при ла го ђа ва ју ћи сво ју по ну ду ра да и по тро шњу, а флук ту а-

5) Roncaglia, A., TheWealthofIdeas:AHistoryofEconomicThough, Cambridge University 
Press, 2007,  стр. 484-485.

6) Lucas, R.E., Sargent, T. J., AfterKeynesianmacroeconomics, After the Philips Curve: Per-
sistence of High Inflation and High Unemployment, Boston, MA: Federal Reserve Bank of 
Boston, 1978, pp. 49-72.
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ци је у оут пу ту и за по сле но сти се по сма тра ју као Па ре то ефи ка сни 
од го во ри на ре ал не тех но ло шке шо ко ве7). Ова те о ри ја укљу чу је и 
кон цепт ин тер тем по рал не суп ти ту ци је при до но ше њу од лу ка о по-
ну ди ра да, при че му у сва ком пе ри о ду по сма тра ња по је дин ци вр ше 
из бор из ме ђу до ко ли це и ра да, у за ви сно сти од то га да ли је те ку ћа 
над ни ца ни жа или ви ша од оче ки ва не про сеч не над ни це. Да кле, 
прет по ста вља се да је по ну да ра да екс трем но ела стич на на про ме-
не у ви си ни над ни це.

Кра јем 70-их го ди на про шлог ве ка, то ком пр ве фа зе нео кла-
сич не ре во лу ци је, ја вља се но во кеј нзи јан ски пра вац, пр вен стве но 
као ре ак ци ја на кри ти ку кеј нзи ја ни зма од стра не но ве кла сич не 
шко ле. Но во кеј нзи јан ска ли те ра ту ра је углав ном би ла усме ре на на 
про на ла же ње ја сних и убе дљи вих мо де ла ри гид но сти над ни ца и/
или це на ба зи ра них на мак си ми зи ра ју ћем по на ша њу и ра ци о нал-
ним оче ки ва њи ма. Глав ни циљ но во кеј нзи јан ских те о ре ти ча ра био 
је да по бољ ша ју те о риј ску ба зу и пре ва зи ђу не кон зи стент но сти у 
ста ром кеј нзи јан ском мо де лу, као и да кон стру и шу те о ри ју агре гат-
не по ну де у ко јој ри гид ност над ни ца и це на мо же би ти про из вод 
ра ци о нал ног по на ша ња8). Ме ђу тим, оно што је нај че шће при го ва-
ра но но вим кеј нзи јан ци ма је сте уда ља ва ње ма кро е ко ном ске те о ри-
је од еко но ме триј ске осно ве, и оте жа ва ње ем пи риј ског те сти ра ња 
њи хо вих те о ри ја, на ро чи то има ју ћи у ви ду њи хо ву ра зно ли кост у 
окви ру ина че хе те ро ге ног но во кеј нзи јан ског прав ца.

На осно ву овог пре гле да раз во ја са вре ме них еко ном ских 
те о ри ја, уоча ва се да су се, по чев од Ве ли ке Де пре си је из 30-их 
го ди на про шлог ве ка, сме њи ва ле те о ри је ко је су се су штин ски за-
сни ва ле на кеј нзи јан ским и кла сич ним схва та њи ма, ко је су има-
ле им пли ка ци ју на де ло ва ње кре а то ра еко ном ске по ли ти ке ко ји су 
сле ди ли ка ко прин ци пе ин тер вен ци о ни зма, та ко и ли бе ра ли зма, у 
за ви сно сти од пре по ру ка те о ри је ко ја је би ла до ми нант на у да том 
пе ри о ду. По сто ји са гла сност ме ђу ауто ри ма да се као две крај но сти 
ме ђу еко ном ским те о ри ја ма мо гу сма тра ти но ва кла сич на шко ла 
и шко ла ре ал них по слов них ци клу са са јед не, и но во кеј нзи јан ска 
те о ри ја, са дру ге стра не. Ова два екс тре ма чи не глав но по ље не-
сла га ња ме ђу еко но ми сти ма. Бу ду ћи да по сто ји по врат на спре га 
из ме ђу еко ном ске те о ри је и кре и ра ња и спро во ђе ња еко ном ске по-
ли ти ке, из ве сно је да се од су ство кон сен зу са ре флек ту је на успо ра-
ва ње њи хо вог раз во ја.

7) Snowdon, B., Vane, H.R., AMacroeconomics Reader, Routledge, 1997, стр. 361.

8) Snowdon, B., Vane, H.R., 2005, оп. цит., стр. 361.
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Ме ђу тим, у но ви је вре ме се ја вља тен ден ци ја при бли жа ва ња 
ста во ва по је ди них те о ри ја, око чи јег зна ча ја за са вре ме ну ма кро е-
ко ном ску те о ри ју по сто ји кон сен зус. Сто га, у из ве сном сми слу се 
мо же го во ри ти о „ре ин кар на ци ји“ нео кла сич не син те зе.

„НОВА“ НЕОКЛАСИЧНА СИНТЕЗА

Ин те лек ту ал на раз ми мо и ла же ња ко ја су тра ди ци о нал но по-
сто ја ла на по љу ма кро е ко ном ске те о ри је, по след њих го ди на се 
знат но сма њу ју. Че сто се сре ћу ста во ви ауто ра да су не сла га ња из-
ме ђу но ви јих шко ла еко ном ске ми сли ма ња не го што је то био слу-
чај у про шло сти. Пре ма Вуд фор ду (Wo od ford), мо гу се из дво ји ти 
не ко ли ко ста во ва око ко јих по сто ји кон сен зус9). Пре све га, оп ште 
је при хва ће но да у ана ли зи ма кро е ко ном ских про бле ма тре ба ко-
ри сти ти мо де ле оп ште рав но те же, ко ји укљу чу ју кон цепт ин тер-
тем по рал не суп сти ту ци је и омо гу ћа ва ју ди на мич ку ана ли зу. Ови 
мо де ли тре ба да бу ду ко хе рент ни, пре све га има ју ћи у ви ду по-
тре бу да се њи ма ана ли зи ра ју ка ко крат ко роч не флук ту а ци је при-
вре де, та ко и њен раст у ду гом ро ку. Кон цеп ти ко ји тре ба да бу ду 
укљу че ни у мо дел при па да ју но вој кла сич ној шко ли и шко ли ре ал-
них по слов них ци клу са, што мо же на ве сти на по гре шан за кљу чак 
да ови мо де ли укљу чу ју оп шту рав но те жу у усло ви ма са вр ше не 
кон ку рен ци је и пот пу не флек си бил но сти це на. Ме ђу тим, до дат на 
ком по нен та ових мо де ла је но во кеј нзи јан ска, и ве за на је за укљу-
чи ва ње мо но по ли стич ке кон ку рен ци је, и од су ство стал ног при ла-
го ђа ва ња це на и над ни ца, ко је се ме ња ју из пе ри о да у пе ри од, а у 
то ку са мог пе ри о да су не про мен љи ве. Сто га, реч је о мо де ли ма ди-
на мич ке сто ха стич ке оп ште рав но те же (Dyna mic Stoc ha stic Ge ne ral 
Equ i li bri um – DSGE), ко ји да ју ре ал ни ју сли ку о то ме ка ко при вре-
да ре а гу је на на ста ле по ре ме ћа је у крат ком и ду гом ро ку.

По ред то га, по сто ји са гла сност око то га да је уло га оче ки-
ва ња зна чај на, и да она тре ба да бу ду укљу че на у ма кро е ко ном ске 
мо де ле екс пли цит но, што је на ро чи то бит но код ана ли зе ал тер на-
тив них ме ра еко ном ске по ли ти ке, при че му се пра ти њи хов ути цај 
на про ме не у оче ки ва њи ма. При том, укљу чу ју се ра ци о нал на оче-
ки ва ња ко ја је по тен ци ра ла но ва кла сич на шко ла, што је до каз да 
је ова хи по те за оста ви ла ду бок траг у ма кро е ко ном ској те о ри ји. 
На и ме, да нас је укљу чи ва ње ра ци о нал них оче ки ва ња у ана ли зу ко-
ју спро во де кре а то ри еко ном ске по ли ти ке по ста ло ру ти на, ка ко у 

9) Woodford, M., ConvergenceinMacroeconomics:ElementsoftheNewSynthesis, American 
Economics Association, New Orleans, 2008,стр. 3-12.
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ин тер пре та ци ји ма кро е ко ном ских по да та ка, та ко и у ана ли зи ме ра 
еко ном ске по ли ти ке ко је мо гу би ти при ме ње не.

Ме ђу тим, укљу чи ва ње хи по те зе ра ци о нал них оче ки ва ња у 
мо де ле не зна чи да се при хва та и став но ве кла сич не шко ле да је 
еко ном ска по ли ти ка не е фи ка сна. На и ме, у DSGE мо де ли ма са ри-
гид ним це на ма и/или над ни ца ма, укљу чи ва ње ра ци о нал них оче-
ки ва ња у до но ше ње од лу ка о од ре ђи ва њу це на и над ни ца од ре ђу је 
при ро ду од но са из ме ђу но ми нал них и ре ал них ва ри ја бли, у за ви-
сно сти од ста ва еко ном ских су бје ка та о то ме ка кви ће би ти ефек ти 
при ме ње них ме ра. А ови ефек ти ће би ти раз ли чи ти у за ви сно сти 
од то га да ли су ак ци је кре а то ра еко ном ске по ли ти ке ан ти ци пи ра-
не или не, да ли су трај не или при вре ме не, као и да ли су у це ли ни 
об ја вље не у јав но сти.

Са гла сност по сто ји и око ста ва да су ре ал ни по ре ме ћа ји би-
тан из вор при вред них флук ту а ци ја, под ко јим се под ра зу ме ва ју не 
са мо тех но ло шки шо ко ви, ко је је на гла ша ва ла те о ри ја ре ал них по-
слов них ци клу са, већ и из ме не у пре фе рен ци ја ма и слич но. Ово је у 
су прот но сти са ста вом ко ји је ис ти цан ра ни јих го ди на да је глав ни 
узрок флук ту а ци ја ве зан за мо не тар не по ре ме ћа је. На рав но, ис ти-
ца ње да ре ал ни по ре ме ћа ји пред ста вља ју глав ни узрок по слов них 
ци клу са не зна чи не ги ра ње зна ча ја мо не тар не по ли ти ке. На про тив, 
ве ћи на еко но ми ста сма тра да је мо не тар на по ли ти ка ефи ка сна у 
крат ком ро ку, на ро чи то у бор би про тив ин фла ци је, док је њен ути-
цај у ду гом ро ку слаб, да кле но вац је у ду гом ро ку не у тра лан.  

Ре зул тат иден ти фи ка ци је ста во ва око ко јих по сто ји ви сок 
сте пен са гла сно сти ме ђу ауто ри ма ко ји се ба ве ма кро е ко ном ском 
те о ри јом, огле да се у фор му ли са њу но вог кон цеп та, ко ји се на зи ва 
но вом нео кла сич ном син те зом. У ли те ра ту ри ко ја тре ти ра ову про-
бле ма ти ку се ис ти че да се ова син те за пр ви пут по ми ње као та ква у 
ра ду Гуд френ да (Go od fri end) и Кин га (King) – „Но ва нео кла сич на 
син те за и уло га мо не тар не по ли ти ке“ из 1997. го ди не. Не ки дру-
ги ауто ри упо тре бља ва ју си но ним – но во кеј нзи јан ска син те за, на 
тај на чин по тен ци ра ју ћи еле мен те ве за не за мо но по ли стич ку кон-
ку рен ци ју и ме ни тро шко ве10). Гуд френд и Кинг по се бан зна чај у 
окви ру но ве нео кла сич не син те зе при да ју не у трал ној мо не тар ној 
по ли ти ци, под ко јом под ра зу ме ва ју та кву по ли ти ку ко ја одр жа ва 
оут пут бли зу по тен ци јал ном, у окру же њу у ко ме вла да ју ста бил-
не це не. Ови ауто ри су ге ри шу да циљ мо не тар не по ли ти ке тре ба 
да бу де да ста би ли зу је про сеч ну мар жу, као раз ли ку из ме ђу це не 

10) У литератури се обично назив „новокејнзијанска синтеза“ везује за следећи чланак: 
Clarida, R., Gali, J. and Gertler, M., Thescienceofmonetarypolicy:aNewKeynesianper-
spective, Journal of Economic Literature 37, 1999, стр. 1661–707.
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ко ју од ре ђу је про сеч на фир ма и ње них гра нич них тро шко ва. При 
то ме, ста би ли за ци о на мо не тар на по ли ти ка мо ра да ува жа ва де-
тер ми нан те ко је на гла ша ва те о ри ја ре ал них по слов них ци клу са, а 
ти чу се ни воа оут пу та, ко ји, иако мо же би ти од ре ђен тра жњом у 
крат ком ро ку, ду го роч но мо ра би ти де тер ми ни сан стра ном по ну де, 
тј. ре ал ном фак то ри ма. По ред то га, ути цај мо не тар не по ли ти ке на 
ре ал ну ак тив ност (тран сми си о ни ме ха ни зам) вр ши се пре ко ње-
ног ути ца ја на про сеч ну мар жу. Ак ци ја мо не тар не по ли ти ке ко ја 
по ве ћа ва агре гат ну тра жњу по ве ћа ва и гра нич ни тро шак (као по-
сле ди цу по ве ћа ња тра жње, а за тим и оут пу та) та ко сма њу ју ћи про-
сеч ну мар жу. Ово сма ње ње са сво је стра не одр жа ва раст оут пу та и 
за по сле но сти, јер де лу је као ре дук ци ја по ре за у мо де ли ма ре ал них 
по слов них ци клу са. Та ко ђе, по сто ји слаб ду го роч ни trade-off из-
ме ђу ин фла ци је и ре ал не ак тив но сти при ни ским сто па ма ин фла-
ци је. Дру гим ре чи ма, мо не тар ном по ли ти ком тре ба ста би ли зо ва ти 
кре та ње ни воа це на (ин фла ци ју) ка ко би се ствар ни оут пут одр жао 
на свом по тен ци јал ном ни воу. Ова ква по ли ти ка је „ак ти ви стич ка“ 
уто ли ко што ауто ри те ти ко ји је спро во де мо ра ју упра вља ти агре-
гат ном тра жњом, ка ко би је при ла го ди ли би ло ком ни воу оут пу та 
де тер ми ни са ном фак то ри ма на стра ни по ну де11) .

У окви ру но ве нео кла сич не син те зе, на гла сак се ста вља на 
не ко ли ко цен трал них еле ме на та 12):

1. по тре бу укљу чи ва ња ин тер тем по рал не оп ти ми за ци је у 
ма кро е ко ном ске мо де ле;

2. ши ро ку упо тре бу хи по те зе ра ци о нал них оче ки ва ња;
3. ис ти ца ње зна ча ја ана ли зе не пот пу не кон ку рен ци је на 

роб ним, тр жи шти ма ра да и кре дит ним тр жи шти ма, и
4. укљу чи ва ње при ла го ђа ва ња це на у ма кро е ко ном ске мо-

де ле ко је са мо по се би ства ра тро шко ве. 
Пр ве две ком по нен те при па да ју те о ри ји ре ал них по слов-

них ци клу са и но вој нео кла сич ној шко ли, док су дру ге две „по-
зајм ље не“ од но вих кеј нзи ја на ца. Слич ност са кла сич ним мо де ли-
ма огле да се и у упо тре би те о ри је ди на мич ко–сто ха стич ке оп ште 
рав но те же. Ком па ти бил ност но во кла сич них и но во кеј нзи јан ских 
еле ме на та за сни ва се на чи ње ни ци да се и јед на и дру га те о ри ја 
осла ња ју на ми кро е ко ном ске осно ве, чи ме се да је по тре бан зна чај 
уло зи пре фе рен ци ја, огра ни че ња и оп ти ми зи ра ју ћег по на ша ња. У 
сре ди шту син те зе је став да је при вре да ди на мич ки си стем оп ште 

11) Goodfriend, M., King, R.G.,  TheNewNeoclassicalSynthesisandtheRoleofMonetaryPol-
icy, The Federal Reserve Bank of Richmond, Working Paper No. 98-05, 1997, стр. 26-27

12) Snowdon, B., Vane, H.R., 2005, оп. цит., стр. 411.
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рав но те же ко ји од сту па од Па ре то вог оп ти му ма због при су ства ри-
гид них це на, као и број них дру гих тр жи шних им пер фект но сти13). 
Прет по став ка да фир ме по слу ју у усло ви ма мо но по ли стич ке кон-
ку рен ци је, и да при ла го ђа ва ју сво је це не са мо по вре ме но, ка ко под 
ути ца јем те ку ћих про ме на та ко и оче ки ва ног кре та ња ре ле вант них 
ва ри ја бли у бу ду ћем пе ри о ду, има за по сле ди цу по на ша ње це на ко-
је се по не кад на зи ва но во кеј нзи јан ском Фи лип со вом кри вом, ко ја 
се нај че шће сре ће у сле де ћој фор ми14): 

( ) s
ttttt yyE εϕπβπ +−+= +1

где је са π озна че на ин фла ци ја, ty  је ствар ни а y  потен-
ци јал ни оут пут,ϕ  је по зи ти ван параметар )0( >ϕ , β пред ста вља 
дис конт ни фак тор за ко ји ва жи 1≤β , а s

tε  озна ча ва ин фла ци о не 
шо ко ве.  Ова ре ла ци ја по ка зу је да је сто па ин фла ци је у пе ри о ду 
t ( tπ ) под ути ца јем ка ко оче ки ва ња у пе ри о ду t ве за них за сто пу 
ин фла ци је у на ред ном пе ри о ду ( 1+ttE π ), та ко и од сту па ња ни воа 
ствар ног оут пу та од при род ног. Ако оче ки ва на бу ду ћа ин фла ци ја 
ра сте, то ће ути ца ти на по раст те ку ће сто пе ин фла ци је, а у ко јој ме-
ри, за ви си ће од вред но сти ко е фи ци јен та β . Са дру ге стра не, ако је 
ствар ни оут пут из над по тен ци јал ног, до ћи ће до по ра ста ин фла ци-
је (са од ре ђе ним вре мен ских за ка шње њем), и обр ну то. При то ме, 
ути цај од сту па ња ствар ног од по тен ци јал ног оут пу та на про ме ну 
сто пе ин фла ци је за ви си ће од вред но сти па ра ме тра ϕ . За раз ли ку 
од прет ход них ва ри јан ти Фи лип со ве кри ве, ов де је укљу че но по-
на ша ње еко ном ских су бје ка та ко је укљу чу је ком по нен ту „гле да ња 
уна пред“, у том сми слу што кре та ње оче ки ва не бу ду ће ин фла ци је (

1+ttE π ) де тер ми ни ше по на ша ње фир ми у од ре ђи ва њу це на у те ку-
ћем пе ри о ду, а та ко ђе је ин фла ци ја у те ку ћем пе ри о ду под ути ца јем 
од сту па ња оут пу та од при род ног ни воа у истом пе ри о ду ( yyt − ), 
као и деј ства слу чај них шо ко ва ( s

tε ).
У окви ру но ве нео кла сич не син те зе, по ред ана ли зе Фи лип-

со ве кри ве, и про бле му не за по сле но сти се по кла ња зна чај на па-
жња. Кључ на ди ску си ја у ве зи са не за по сле но шћу об у хва та ла је 
пи та ња од но са ствар не и при род не сто пе не за по сле но сти. Пре ма 
Фрид ма но вој хи по те зи, флук ту а ци је агре гат не тра жње не мо гу 
има ти би ло ка кав ути цај на при род ну сто пу не за по сле но сти, ко ја 
је де тер ми ни са на ре ал ним фак то ри ма на стра ни по ну де. Кон вен-
ци о нал ни при ступ при род ној сто пи укљу чу је ути цај мо не тар них и 

13) Mankiw, N.G., TheMacroeconomistasScientistandEngineer, Journal of Economic Perspec-
tives, Vol.20, No. 4 , 2006, стр. 39. 

14) Giese, G., Wagner, H., Graphicalanalysisof thenewneoclassicalsynthesis,University of 
Hagen, Department of Economics, 2006, стр. 4.
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дру гих шо ко ва тра жње на по ме ра ње кри ве агре гат не тра жње, та ко 
де лу ју ћи на те ку ћу (ствар ну) сто пу не за по сле но сти у крат ком ро ку. 
Али, ка да се ин фла тор на оче ки ва ња при ла го де, не за по сле ност се 
вра ћа на ни во ду го роч не рав но те же. У но во кла сич ним мо де ли ма 
пак, у слу ча ју да је про ме на агре гат не тра жње ан ти ци пи ра на, збир-
ни ефек ти са вр ше но флек си бил них це на и ра ци о нал них оче ки ва ња 
обез бе ђу ју бр зо вра ћа ње не за по сле но сти на сво ју при род ну сто пу. 

Ме ђу тим, по раст не за по сле но сти 70-их и 80-их го ди на про-
шлог ве ка, пра ћен по ра стом и при род не сто пе не за по сле но сти, на-
вео је но во кеј нзи јан ске еко но ми сте да про на ђу дру го об ја шње ње 
ко је ће укљу чи ва ти ути цај агре гат не тра жње на при род ну сто пу. У 
њи хо вој ана ли зи се при род на сто па пред ста вља као кон цепт сто пе 
не за по сле но сти ко ја не убр за ва ин фла ци ју (non-ac ce le ra ting in fla-
tion ra te of unem ployment - NA I RU). Ја вља се ве ли ки број тзв. „хи-
сте ре зис“ те о ри ја, ко је за сту па ју став да ће при род на сто па не за по-
сле но сти у са да шњем пе ри о ду по ра сти ако у прет ход ном пе ри о ду 
ствар на сто па не за по сле но сти пре ла зи при род ну сто пу. Ово се мо-
же ис ка за ти на сле де ћи на чин:15)

tNttNtNt bUUaUU +−+= −−− )( 111

У овој  је днакос ти UNt  је  пр ир одна сто па   незапослености у 
п ери оду t,  UNt-1 је  при родна  ст о па из претходног  период а, Ut-1  ј е 
с тв арна стопа  нез апосле но с ти из претхо дно г период а и bt п редста-
вља  остал е утицаје природне стопе  ка о  што је т о  нп р.  надокнада 
за неза по сле ност. Ако се претпо стави  да  је bt  = 0, онда је д на кост 
мож е да с е преу реди на начин који следи:

)( 111 −−− −=− NttNtNt UUaUU

Из ове јед на ко сти се мо же ви де ти да је UNt > UNt-1 ако је Ut-1 > 
UNt-1. Дру гим ре чи ма, ме ња ње ствар не сто пе не за по сле но сти игра 
уло гу маг не та, по вла че ћи при род ну сто пу не за по сле но сти у истом 
прав цу. Док ар гу мент да агре гат на тра жња не ути че на при род ну 
сто пу не за по сле но сти мо же би ти при хва тљив у крат ком ро ку, ре ал-
но је оче ки ва ти и да ће ду жи пе ри о ди ви со ке или ни ске еко ном ске 
ак тив но сти ути ца ти на про ме ну при род не сто пе не за по сле но сти. 

Ути цај хи сте ре зи са је при ка зан на сли ци 1. По чет на рав но-
те жна сто па не за по сле но сти на ла зи се у тач ки А. Ако је при вре да 
под ути ца јем не га тив ног шо ка агре гат не тра жње, оут пут ће па сти, 
а не за по сле ност ће се по ве ћа ти до тач ке Б. Ка да при вре да иза ђе из 
ре це си је, сто па не за по сле но сти се не вра ћа у тач ку А. Уме сто то га, 

15) Snowdon, B., Vane, H.R., (2005), оп. цит., стр. 405.
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због хи сте ре зис ефек та, но ва NA I RU се на ла зи у тач ки Ц. Ако са да 
до ђе до по зи тив ног шо ка агре гат не тра жње, не за по сле ност па да 
до тач ке Д. Ка да се при вре да вра ти у рав но те жни по ло жај, NA I RU 
па да до тач ке Е. Евен ту ал на по нов на ре це си ја тра си ра ла би пу-
та њу при вре де кроз тач ке Ф до Г. Дру гим ре чи ма, NA I RU је под 
ути ца јем те ку ће (ствар не) сто пе не за по сле но сти ко ја је од ре ђе на 
углав ном агре гат ном тра жњом.

Сли ка 1. Хи сте ре зис при ступ ва ри ра ју ћој NA I RU16)

Незапосленост

Експанзивни шок тражње Контракциони шок тражње

Растућа стопа
инфлације

Опадајућа
стопа
инфлације

0

А

Д

Ф

Б

Ц
Г

Е

.

.
...

.

.

И „ста ра“ и „но ва“ син те за има ју две глав не ка рак те ри сти-
ке: са јед не стра не, оп ти ми зи ра ју ће по на ша ње фир ми, по тро ша ча 
и рад ни ка; са дру ге, при су ство по ре ме ћа ја, пре те жно но ми нал них 
ри гид но сти. Ме ђу тим, за раз ли ку од ста ре син те зе, ови по ре ме ћа ји 
су у мо де ли ма но ве син те зе да ти екс пли цит но, а ка рак те ри сти ке 
це на и над ни ца су из ве де не из по на ша ња су бје ка та ко ји их од ре ђу-
ју. При су ство ових дис тор зи ја им пли ци ра зна чај ну уло гу еко ном-
ске по ли ти ке, на ро чи то мо не тар не. 

Док је основ ни ана ли тич ки ин стру мен та ри јум нео кла сич не 
син те зе био IS-LM-AS мо дел, у окви ру „но ве“ син те зе су раз ви-
ја ни мо де ли ко ји пре ва зи ла зе не до стат ке и огра ни че ња прет ход-
них мо де ла, и пру жа ју мо гућ ност да се њи ма ана ли зи ра ути цај ра-

16) Snowdon, B., Vane, H.R., (2005), оп. цит., стр. 406.
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ци о нал ног по на ша ња еко ном ских су бје ка та, њи хо вих оче ки ва ња, 
са вре ме них ре жи ма мо не тар не по ли ти ке и слич но. Мо дел ко ји се 
нај че шће у ли те ра ту ри ве зу је за но ву нео кла сич ну син те зу и ко ји 
ис пу ња ва на ве де не зах те ве је IS-MP-IA мо дел (по не где се сре ће 
и као IS-PC-MR мо дел), ко ји пред ста вља уса вр ше ну вер зи ју кла-
сич ног IS-LM-AS мо де ла. Да кле, IS ре ла ци ја (кри ва) је за др жа на 
у овом мо де лу, са том раз ли ком што она об ја шња ва ути цај оче-
ки ва ног бу ду ћег до хот ка на те ку ћу тра жњу за про из во ди ма, као и 
ути цај од сту па ња те ку ће (ре ал не) ка мат не сто пе од при род не сто пе 
(при ко јој су из јед на че не тра жња за про из во ди ма и при род ни ни во 
оут пу та). Ово је ре ал ни ја сли ка о по на ша њу тра жње за до бри ма од 
оне ко ју је да ва ла ста ра IS ре ла ци ја, код ко је је тра жња и ни во до-
хот ка за ви сио од но ми нал не ка мат не сто пе. Та ко ђе, у но вом мо де лу 
се уме сто LM и AS кри вих уво де MP (Mo ne tary Po licy) и IA (In-
fla tion Adjust ment) кри ве. MP кри ва од ра жа ва по ли ти ку цен трал не 
бан ке ко ја се за сни ва на при ме ни ак ти ви стич ког пра ви ла ка мат не 
сто пе (Теј ло ро во пра ви ло). Сле де ћи ово пра ви ло, цен трал на бан-
ка ме ња но ми нал ну ка мат ну сто пу као ре ак ци ју на про ме ну сто-
пе ин фла ци је, чи ме се по сти же аде кват на про ме на ре ал не ка мат не 
сто пе (при по ра сту ин фла ци је, по ди же но ми нал ну ка мат ну сто пу у 
ме ри ве ћој не го што је по ве ћа ње ин фла ци је, ка ко би ре ал на ка мат-
на сто па по ра сла и убла жи ла ин фла тор не при ти ске)17). По ред то га, 
цен трал на бан ка се фо ку си ра и на од сту па ње те ку ћег од при род ног 
оут пу та при од ре ђи ва њу ка мат не сто пе (оут пут геп). MP ре ла ци ја 
је у скла ду са са вре ме ним ре жи мом мо не тар не по ли ти ке ко ји се 
за сни ва на тар ге ти ра њу ин фла ци је, док је LM кри ва пру жа ла мо-
гућ ност ана ли зе са мо тар ге ти ра ња мо не тар них агре га та. Тре ћа ре-
ла ци ја у мо де лу (IA) је ре ла ци ја при ла го ђа ва ња ин фла ци је, ко ја се 
че сто на зи ва но во кеј нзи јан ском Фи лип со вом кри вом. Пре ма њој, 
ин фла ци ја у те ку ћем пе ри о ду под ути ца јем ка ко оче ки ва не бу ду ће 
ин фла ци је, та ко и од сту па ња те ку ћег од при род ног оут пу та.18) 

Као што се мо же ви де ти, овај мо дел је при ла го ђен ана ли зи 
ути ца ја мо не тар не по ли ти ке. Упра во је ка рак те ри сти ка но ве нео-
кла сич не син те зе да ва ње пред но сти мо не тар ној у од но су на фи-
скал ну по ли ти ку у убла жа ва њу крат ко роч них при вред них флук ту-
а ци ја. Уло га фи скал не по ли ти ке се ви ди у под сти ца њу ду го роч ног 
ра ста при вре де. Пре ма Ми шки ну (Mis hkin), ка да је реч о мо не тар-
ној по ли ти ци, ре жим за сно ван на тар ге ти ра њу ин фла ци је тре ба 

17) Blan chard, O., Amig hi ni, A., Gi a vaz zi, F., Mac ro e co no mics: A Euro pean Per spec ti ve, 
2010,Pren ti ce Hall, str. 499.

18) Bain, K., Ho wells, P., Mo ne tary Eco no mics – Po licy and its The o re ti cal Ba sis, Pal gra ve Mac-
mil lan, 2009, стр. 130-135.
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да укљу чу је сле де ћих пет еле ме на та: 1) об ја вљи ва ње у јав но сти 
ну ме рич ких сред њо роч них ци ље ва ве за них за сто пу ин фла ци је; 
2) да ва ње при мар ног зна ча ја ста бил но сти це на, док су сви оста-
ли ци ље ви ње му под ре ђе ни; 3) упо тре ба раз ли чи тих ин фор ма ци ја 
о ве ли ком бро ју ва ри ја бли, а не са мо о мо не тар ним  агре га ти ма 
или де ви зном кур су, у ци љу што бо љег од ре ђи ва ња оп ти мал них 
ин стру ме на та мо не тар не по ли ти ке; 4) по ве ћа ну тран спа рент ност 
стра те ги је мо не тар не по ли ти ке ко ја се по сти же кроз ко му ни ка ци ју 
са јав но шћу, при че му се ис ти чу пла но ви, ци ље ви и од лу ке но-
си ла ца мо не тар не по ли ти ке, и 5) што ве ће по ве ре ње у цен трал ну 
бан ку и ње ну ре ше ност да оства ри по ста вље не ци ље ве ве за не за 
сто пу ин фла ци је19). Сви еле мен ти мо ра ју би ти укљу че ни, ка ко би 
се по сти гла што ве ћа кре ди бил ност цен трал не бан ке, што је је дан 
од основ них усло ва успе шне мо не тар не по ли ти ке. Од ре ђе ни ем-
пи риј ски по да ци по твр ђу ју пред но сти тар ге ти ра ња ин фла ци је као 
ре жи ма мо не тар не по ли ти ке, бу ду ћи да је у зе мља ма ко је га при ме-
њу ју до шло до сма ње ња ин фла ци је и ње не про мен љи во сти, као и 
сма ње ња ка мат них сто па, при че му су флук ту а ци је оут пу та ма ње.

Ме ђу тим, по сто је и ста во ви да тар ге ти ра ње ин фла ци је на 
ко јем се ин си сти ра, по себ но у окви ру но ве нео кла сич не син те зе, 
не до во ди до по бољ ша ња пер фор ман си при вре де. Та ко, Бол (Ball) 
и Ше ри дан (She ri dan), на осно ву сво је ана ли зе ко ја је об у хва та ла 
ком па ра ци ју из ме ђу при вред них кре та ња у зе мља ма ко је су при ме-
њи ва ле ова кав ре жим мо не тар не по ли ти ке и у оним ко је то ни су, 
ис ти чу да је у пе ри о ду од 90-их го ди на од ка да се при ме њу је тар-
ге ти ра ње ин фла ци је до шло до гло бал ног па да ин фла ци је, да кле, и 
у зе мља ма ко је су при ме њи ва ле дру га чи је ре жи ме мо не тар не по-
ли ти ке. Сто га, за кљу чу ју да тар ге ти ра ње ин фла ци је не до во ди до 
по бољ ша ња при вред них пер фор ман си, али да ће у бу дућ но сти ве-
ро ват но има ти ве ћег ути ца ја20).

По ја ва но ве нео кла сич не син те зе до при не ла је да се иден ти-
фи ко ва не ком по нен те раз ли чи тих те о ри ја, за ко је се углав ном сма-
тра да има ју ва жан ути цај у при вред ним кре та њи ма, укло пе у је дан 
кон зи стан тан те о риј ски си стем. Ипак, по сто је раз ли чи ти ста во ви 
о то ме у ко јој ме ри она пред ста вља ко рак на пред у раз во ју ма кро-
е ко ном ске те о ри је. Та ко, Ман кју (Man kiw) сма тра да се но ва нео-
кла сич на син те за, иако да је свој до при нос, те шко мо же сма тра ти 
зна чај ним на прет ком у ма кро е ко ном ској те о ри ји, и ис ти че да је ова 
син те за „пре при мир је из ме ђу ин те лек ту ал них су пар ни ка, пра ће но 

19) Mis hkin, F.S., In fla tion Tar ge ting, Na ti o nal Bu re au or Eco no mic Re se arch, 2001, стр. 1.

20) Ball, L., She ri dan, N., Do es In fla tion Tar ge ting Mat ter?, IMF Wor king Pa per 03/129, 2003, 
стр. 17.
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по вла че њем на обе стра не“. Он за кљу чу је да „и но ви кла си ча ри и 
но ви кеј нзи јан ци мо гу сма тра ти но ву син те зу сво јом по бе дом, при 
том иг но ри шу ћи нео спор ни по раз ко ји ле жи ис под по вр ши не“21). 
Под „по ра зом“ Ман кју пр вен стве но под ра зу ме ва фо ку си ра ње на 
раз ви ја њу ма кро е ко но ми је као на у ке, на ро чи то од 1970-их го ди на, 
при то ме не обез бе ђу ју ћи усло ве за прак тич ну при ме ну те о риј ских 
мо де ла у ана ли зи ме ра еко ном ске по ли ти ке. Као ре зул тат, мо де ли 
ко ји да нас има ју прак ти чан зна чај у ма кро е ко ном ској ана ли зи, у 
нај ве ћој ме ри се за сни ва ју на мо де ли ма раз ви је ним пре ви ше од 50 
го ди на. Ово ни је у скла ду са схва та њем ма кро е ко но ми је као гра не, 
на ме ње не ре ша ва њу прак тич них про бле ма.

Ипак, ова кав став се не чи ни са свим ис прав ним. Мајкл Вуд-
форд (Mic hael Wo od ford) на во ди број не мо де ле ко је при ме њу ју 
цен трал не бан ке раз ли чи тих зе ма ља, а ко ји се осла ња ју на до при-
но се но ви јих те о ри ја – Мо дел квар тал них про јек ци ја ко ји при ме-
њу је цен трал на бан ка Ка на де (Bank of Ca na da’s Qu ar terly Pro jec tion 
Mo del), мо дел цен трал не бан ке Но вог Зе лан да, GEM мо дел (Glo bal 
Eco nomy Mo del) ко ји при ме њу је ММФ и слич но22). Сто га, став да 
је до мен но ве нео кла сич не син те зе ве зан са мо за те о риј ски аспект 
тре ба при хва ти ти са ре зер вом. 

По ред оце на да но ва син те за на пред ста вља зна ча јан про-
грес, ја вља ју се и кри ти ке ко је се од но се на не а де кват ност осно ва 
на ко ји ма је из гра ђен њен те о риј ски си стем. Ак сел Ле јон хуф вуд 
(Axel Le i jon huf vud) ис ти че да су DSGE мо де ли на ко је се осла ња 
но ва нео кла сич на син те за, у ве ли кој ме ри слич ни атем по рал ним 
мо де ли ма оп ште рав но те же из 1950-их го ди на, бу ду ћи да се и у 
њи ма при вре да им пли цит но по сма тра као ста бил ни са мо ре гу ли-
шу ћи си стем у ко јем ће ефек тив не „тр жи шне си ле“ увек де ло ва ти 
ка до во ђе њу си сте ма у ста ње рав но те же, осим у слу ча ју ја вља ња 
огра ни че ња, ко ји овај про цес оте жа ва ју. Сто га, по ње му, ба зич не 
прет по став ке на ко ји ма се за сни ва ју ови мо де ли ука зу ју на не ра-
зу ме ва ње при ро де тр жи шне еко но ми је, та ко да да љи раз вој еко но-
ме триј ских мо де ла не ће до не ти ре а лан про грес ако се оста не при 
овој па ра диг ми23). 

Пре ма то ме, ста во ви о зна ча ју но ве нео кла сич не син те зе, ка-
ко за ма кро е ко ном ску те о ри ју и њен раз вој, та ко и за ја ча ње спре-
ге из ме ђу те о ри је и еко ном ске по ли ти ке за сно ва не на њој, ве о ма 
су раз ли чи ти. Ме ђу тим, ди ску си ја ко ја се о овим пи та њи ма во ди 

21) Man kiw, N.G., 2006, оп. цит., стр. 39.

22) Wo od ford, M., 2008, оп. цит., стр. 17.

23)  Le i jon huf vud, A., 2009, MacroeconomicsandtheCrisis:APersonalAppraisal,DG EC FIN’s 
6th An nual Re se arch Con fe ren ce, Brus sels, стр. 4.
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мо же има ти са мо по зи ти ван ефе кат, на ро чи то ако се узме у об зир 
да она под ра зу ме ва до дат но по твр ђи ва ње и учвр шћи ва ње не ких 
услов но ре че но при хва ће них ста во ва, а од ба ци ва ње оних око чи јег 
зна ча ја не по сто ји до во љан сте пен са гла сно сти.

Gordana V. Narjanovic and Vladimir S. Mihajlovic

THE NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS IN 
MACROECONOMIC THEORY AND POLICY

Summary
De ve lop ment of mo dern mac ro e co no mic the ory is cha rac te ri zed 

by the exi sten ce of a lar ge num ber of the o ri es, with al so a lar ge num-
ber of items in each of them, which are of ten in con flict with each ot-
her. This pa per pre sents the at tempts to over co me the se dif fe ren ces, 
gu i ded by the prin ci ple of in clu ding the most im por tant con tri bu ti ons of 
dif fe rent the o ri es wit hin a sin gle con cept. In the mid dle of last cen tury, 
it was the ca se with the neo c las si cal synthe sis, whi le in re cent years 
we can spe ak abo ut cre a ting a “new” neo c las si cal synthe sis, which has 
so me si mi la rity with the pre vi o us co re. The aim of this pa per is to pre-
sent the ba sic fe a tu res of the new neo c las si cal synthe sis, as well as to 
con si der the qu e sti on of the real con tri bu tion of this new con cept in 
de ve lop ment of mac ro e co no mic the ory and po licy.
Key words: mac ro e co no mic the ory, neo c las si cal synthe sis, new neo c las si cal 

synthesys, new keyne si a nism, neo c las si cal the ory, eco no mic po-
licy 
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Abstract
Emer gen ce of a new neo-clas si cal synthe sis has con tri bu ted to 

cre a tion of a new vi ew on de ve lop ment of the ory on eco nomy: in pe riod 
be fo re its emer gen ce re pre sen ta ti ves of va ri o us scho ols of eco no mic 
tho ught at temp ted to de ve lop the o re ti cal systems that strictly dif fe red 
from each ot her, but this synthe sis has gi ven di rec ti ons for im ple men ta-
tion of a new prin ci ple in de ve lop ment of mac ro-eco nomy the ory. This 
prin ci ple is ec lec tic in its ba sis and in this ca se it re pre sents di sco very of 
the com po nents of dif fe rent the o ri es with po ten ti a lity. Al so it re pre sents 
the re se arch of pos si bi li ti es of in clu sion of this prin ci ple in to a uni que 
the o re ti cal system si mul ta ne o usly gi ving a pos si bi lity for ge ne ra tion of 
prac ti cal advi ces for cre a tors of eco no mic po li tics. 

     Opi ni ons on suc cessful ful fil lment of the se pre con di ti ons for 
cre a tion of the new neo-clas si cal synthe sis ha ve been dif fe rent ones. As 
you co uld see, they ran ge from a vi ew that the strength of the synthe sis 
is in strong mic ro-eco no mic pre con di ti ons ba sed in ma king ap pro pri a te 
ac know led gment of the ro le of ex pec ta ti on of/and op ti mi zing be ha vi-
or of eco no mic su bjects, to emp ha si zing that ba sic pre con di ti ons for 
esta blis hing this con cept are not com pa ti ble with the way of real fun-
cti o ning of mar ket eco nomy and that ba si cally this synthe sis do es not 
re pre sent real pro gress in mac ro-eco no mic sci en ce.

De spi te the con tra sted vi ews, it sho uld be un der li ned that the 
new neo-clas si cal synthe sis is still sig ni fi cant from the po int of de ve-
lop ment of mo dern mac ro-eco no mic the ory. The synthe sis has not ga-
i ned as much at ten tion as it was the ca se with “old” synthe sis, but it 
is re a li stic to ex pect that in fu tu re it will gain sig ni fi can ce at le ast as a 
po in ter for esta blis hment of so me ot her mo re de ve lo ped systems.
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Сажетак
По ла зе ћи од те мељ не ва жно сти ко ју јав ност има за функ ци-

о ни са ње де мо кра ти је и нор ма тив них прет по став ки ко је се ве зу ју 
за ње но функ ци о ни са ње, у овом ра ду на сто ја ли смо да ис тра жи мо 
ре ла ци је ме диј ског по сре до ва ња дру штве не/по ли тич ке ствар но сти 
и про це са кон сти ту и са ња јав но сти/јав ног мње ња. Про пи ти ва ње 
ове ре ла ци је пред у зе то је с ци љем ука зи ва ња на сло же ност са мог 
фе но ме на ме ди ја ци је с јед не стра не, и спе ци фич ну вр сту ути ца ја 
ко ју он има на про це се фор ми ра ња јав ног мње ња о не ком пи та њу 
од оп штег зна ча ја, с дру ге стра не. Сми сао пред у зе тог ис тра жи ва ња 
са сто ји у на сто ја њу да се по ка же ка ква по јед но ста вље ња са др же 
апри о ри стич ки по ста вље не те зе о ме диј ским ма ни пу ла ци ја ма као 
вр сти пер су а зив не ме диј ске ко му ни ка ци је ко ја пу бли ку тран сфор-
ми ше у ма су под ло жну ње ним ути ца ји ма. Те о риј ски увод имао је 
за циљ да у крат ким цр та ма при ка же прин ци пе функ ци о ни са ња 
јав но сти у де мо крат ском дру штву, од но сно да уве де основ не те-
о риј ске пој мо ве, об ја шња ва ју ћи њи хо ву упо тре бу. Та ко се у овом 
ра ду по шло од дис кур зив ног кон цеп та јав но сти ко ји је од ре ђу је 
као дис кур зив ну/ме диј ску пу бли ку ко ја (ра ци о нал но) ре зо ну је о 
пи та њи ма од оп штег зна ча ја, и од од ре ђе ња јав не сфе ре као ин-
сти ту ци о нал них, кон цеп ту ал них, ду хов них и ме диј ских усло ва за 
функ ци о ни са ње ова ко схва ће не јав но сти; од но сно као ко му ни ка-
циј ског ком плек са ко ји под ра зу ме ва и јав ну ар ти ку ла ци ју, ка та лог 
иде ја, ког ни тив не ма три це, и мре жу ме диј ских ко му ни ка ци ја; као 
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дис кон ти ну и ра ног, хе те ро ге ног и мно го стру ког јав ног про сто ра 
са мо при вре ме но и ап стракт но об је ди ње ног сво је вр сном стал но-
шћу од но ше ња уну тар ди на ми ке јав них од но са. По јам ме диј ске 
јав не рас пра ве фи гу ри ра у овом раз ма тра њу као кон текст па ра диг-
ма ти чан за сам про цес ме диј ске ко му ни ка ци је и као при мар ни кон-
текст ин фор ми са ња гра ђа на о дру штве ној/по ли тич кој ствар но сти 
и ње ним ре ле вант ним про бле ми ма; као кон текст на осно ву ко јег се 
из гра ђу је мње ње о ак ту ел ним, оп ште ре ле вант ним пи та њи ма дру-
штве не ствар но сти. У ра ду је по том из ло же на кон тро вер за ве за на 
за пи та ње да ли се пу бли ка ма сов них ме ди ја мо же јед но знач но сво-
ди ти на ма су под ло жну ма ни пу ла ци ја ма, од но сно да та је те о риј ска 
ар гу мен та ци ја за што је то не при хва тљи во. По се бан фо кус ар гу-
мен та ци је био је на те о риј ским по став ка ма Вин сен та Прај са ко ји 
је сво јим ис тра жи ва њем по ве зао раз ма тра ње ин ди ви ду ал не ког ни-
ци је у кон тек сту ди на ми ке дру штве не гру пе и про це са со ци јал ног 
струк ту ри ра ња ме диј ске пу бли ке у јав ност, по сред ством дру штве-
не ко му ни ка ци је, од но сно пра ће ња ме диј ских рас пра ва о пи та њи-
ма од оп штег зна ча ја. Циљ овог те о риј ског при ка за био је раз ви-
ја ње те зе да се по сред ством уче шћа у јав ној ме диј ској рас пра ви 
„ма са“ гле да ла ца тран сфор ми ше, од но сно струк ту ри ра у јав ност. 
Оп сер ви ра ње ком плек сно сти са мог про це са ме диј ског по сре до-
ва ња дру штве не ствар но сти, као и са вре ме них ме диј ских усло-
ва, са гле да них као ва жни чи ни о ци про це са ме ди ја ци је има ли су 
функ ци ју ар гу мен та ци је те зе да су ре дук ци је ме диј ске пу бли ке на 
ма су не при хва тљи ве. Сиг ни фи ка ци ја ствар но сти, од но сно про цес 
ме диј ске про из вод ње зна че ња, оп сер ви ра на је као фе но мен кљу-
чан за раз у ме ва ње ме диј ског по сре до ва ња ствар но сти, од но сно као 
сво је вр сни фон свих ме диј ских ма ни пу ла тив них стра те ги ја.
Кључ не ре чи: јав ност, јав но мње ње, јав на сфе ра, де мо кра ти ја, јав на рас-

пра ва, пу бли ка, ма са, ма сов ни ме ди ји, ме ди ја ци ја, зна че-
ње, сиг ни фи ка ци ја.

ДЕМОКРАТСКИИДЕАЛГРАЂАНСКЕ
ЈАВНОСТИИЈАВНА/МЕДИЈСКАСФЕРА

Иде ја те мељ не ва жно сти гра ђан ске јав но сти за функ ци о-
ни са ње де мо крат ског дру штва би ла је и оста ла ак си о мат ско по-
ла зи ште сва ког про ми шља ња де мо кра ти је.1) По сре до ва ње из ме ђу 
дру штва и др жа ве, од но сно гра ђа на и вла сти ко ју су иза бра ли да 

1) Од атин ског по ли са, чи ја је јав ност по ста ла нор ма тив ни обра зац функ ци о ни са ња по ли-
ти ке и де мо крат ског дру штва, пре ко кон цеп та гра ђан ске јав но сти ра но мо дер ног пе ри о-
да као кон тра хен та ап со лу ти стич ке др жа ве и но си о ца гра ђан ског иден ти те та на су прот 
кон цеп ту по да ни ка, па све до оп сер ва ци ја са вре ме не, мно го стру ке јав не сфе ре и усло ва 
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упра вља њи хо вом за јед ни цом оства ру је се по сред ством јав но сти. 
У јав ној сфе ри као до ме ну отво ре но сти, од но сно ко му ни ка ци је 
ко ја има оп ште дру штве ни зна чај, власт се из ла же јав ној оце ни и 
кон тро ли, по сред ством кри тич ког пу бли ци те та ко ји се ти ме оства-
ру је, чи ме сам по ре дак сти че сво ју ле ги тим ност. Тран спа рент ност 
вла сти и ње них ме ха ни за ма, од но сно на че ло ле ги ти ми за ци је вла-
сти као ње но сво је вољ но и ра ци о нал но при хва та ње од стра не оних 
ко ји ма се вла да, под ра зу ме ва ка ко отво ре ност у сми слу из ло же но-
сти јав ном уви ду, та ко и отво ре ност јав не сфе ре за раз не „гла со-
ве“, од но сно иде је, ар гу мен те, гле ди шта, оп ци је, као и ње ну оп шту 
до ступ ност. Тек под тим усло ви маиз бор на во ља ве ћи не сма тра се 
де мо крат ском. Гла са ње, пу тем ко га ис по ље но јав но мње ње очи ту је 
из бор ну во љу ве ћи не, чи ни ва жан део др жав но прав ног ме ха ни зма 
ко ји по ста вља власт и ле ги ти ми зу је је.

Као но си лац кри те ри ју ма јав ног, дру штве ног вред но ва ња 
ру ко во ђе ног ра ци о нал ним уви ди ма, јав ност се као стал ни ко рек-
тив угра ђу је у са мо функ ци о ни са ње си сте ма вла сти. Упра во то чи-
ни осно ву ње ног про из во ђе ња ле ги ти ми те та по ли тич ког по рет ка/
вла сти, и ње ног зна ча ја за оства ри ва ње мо гућ но сти прак ти ко ва ња 
де мо кра ти је, од но сно гра ђан ских пра ва и сло бо да. Де мо крат ско 
функ ци о ни са ње јав не сфе ре оства ру је се у дру штву ко је ка рак те-
ри ше за кон ски од ре ђе на и за шти ће на сло бо да, по де ла вла сти и ре-
пре зен та тив ни си стем, а пу тем гла са ња и дру штве не ко му ни ка ци је 
ко ја омо гу ћа ва сло бо ду у „јав ној упо тре би ума“.2)

Си но ни ми ја три ју пој мо ва – „јав на сфе ра“, „јав ност“ и „јав-
но мне ње“, ко ји ма се озна ча ва фе но мен, ука зу је на ње го ву из у зет-
ну ком плек сност.3) За про блем ко јим се ба ви мо ва жно је схва та ње 
јав но сти као дис кур зив не/ме диј ске пу бли ке ко ја ра ци о нал но ре зо-
ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја; и схва та ње јав не сфе ре као ин-
сти ту ци о нал них, кон цеп ту ал них, ду хов них и ме диј ских усло ва за 
функ ци о ни са ње ова ко схва ће не јав но сти. Пре ци зни је јав на сфе ра 
схва та се као ко му ни ка циј ски ком плекс ко ји под ра зу ме ва и јав ну 
ар ти ку ла ци ју, ка та лог иде ја и ког ни тив не ма три це и мре жу ме диј-

под ко ји ма се фор ми ра јав но мње ње, те жи се про пи ти ва њу дру штве ног сми сла и функ-
ци о ни са ња овог фе но ме на, од но сно ње го вог зна ча ја за де мо кра ти ју.

2) О про све ти тељ ско-ли бе рал ним осно ва ма кон цеп та оп шир ни је у: Пе шић М., Но ва ко вић 
А.,Слободаијавност, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 154-163.

3) У сва ком од три, го ре на ве де на тер ми на „пре те же“ јед на од ди мен зи ја овог пој ма. У 
тер ми ну „јав ност“ то је су бјект, дис кур зив на пу бли ка; у „јав ном мње њу“ то је ди на ми-
чан про цес ме ђу соб ног усло вља ва ња ин ди ви ду ал ноп си хо ло шког и со ци јал ног ни воа 
са зна ња (фор ми ра ња мње ња) ко ји се оства ру је дру штве ном ко му ни ка ци јом; у „јав ној 
сфе ри“ то је зна че ње ко му ни ка циј ског ком плек са. О си но ни ми ји го ре на ве де них пој мо-
ва и ње ним им пли ка ци ја ма оп шир ни је у Пе шић, М., Но ва ко вић, А., Слободаијавност, 
Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 109-110. 
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ских ко му ни ка ци ја, од но сно дис кон ти ну и ран, хе те ро ген и мно го-
струк јав ни про стор са мо при вре ме но или ап стракт но об је ди њен 
сво је вр сном стал но шћу од но ше ња уну тар ди на ми ке јав них од но-
са.

Осим ба зич ног прин ци па отво ре но сти, као де фи ни шу ћег 
свој ства јав не сфе ре у де мо крат ском дру штву, за њу се као нор-
ма тив ни зах те ви ве зу ју и до ступ ност, ра ци о нал ност и су ве ре ност. 
Прин цип оп ште до ступ но сти јав не сфе ре зна чи да се у њој мо гу 
из ра жа ва ти, у ме ђу соб ној кон ку рен ци ји, раз ли чи те иде је и дру-
штве на и по ли тич ка ис ку ства, уз под јед на ку при сту пач ност јав ног 
про сто ра/ ме ди ја свим су бјек ти ма јав но сти.

Ра ци о нал ност јав не сфе ре од но си се на по ле мич ко-ар гу мен-
та тив ни ка рак тер ње не струк ту ре, од но сно јав не де ба те као ње не 
те жи шни це; пра ви ла јав ног дис кур са ис кљу чу ју пра во на нео д го-
вор ност, не ком пе тент ност и про звољ ност из ла га ња. Ра ци о нал ност 
јав не сфе ре зна чи да се по је дин цу, као уче сни ку у ме диј ској ко му-
ни ка ци ји, при мар ном об ли ку ње го вог ин фор ми са ња о дру штве ној 
ствар но сти, пру жа ју ко му ни ка тив не, са знај не по зи ци је дру га чи је 
од оних ко је га тре ти ра ју као обје кат по ли тич ког де ло ва ња, про па-
ган де и ма ни пу ла ци је. 

Су ве ре ност јав не сфе ре од но си се на усло ве за оства ри ва-
ње си сте мат ске кри тич ке кон тро ле вла сти, од су ство би ло ка кве 
при ну де осим сна ге бо љег ар гу мен та. Јед ном од основ них прет-
по став ки де мо крат ске јав но сти сма тра се по зи ци о ни ра ње јав не 
сфе ре из ван де ло ва ња две вр сте мо ћи: по ли тич ке – ко ја пре тен ду је 
на кон тро ли са ње про то ка ин фор ма ци ја и ути ца ја из ме ђу др жа ве и 
ци вил ног дру штва, и еко ном ске мо ћи ко ја те жи ко мер ци ја ли за ци ји 
јав не сфе ре.

*
Тра ди ци ја кон цеп ту а ли зи ва ња јав но сти као ко му ни ци ра ју ће 

дру штве не гру пе и фор ми ра ња мње ња као де цид но со ци јал не ак-
тив но сти ве о ма је ду га (Р. Парк, В. Лип ман, Ф. Дјуи, Х. Блу мер , Р. 
Милс, Ј. Ха бер мас). Те о риј ски на по ри ове ори јен та ци је усме ре ни 
су на кон цеп ту а ли зи ва ње јав ног мње ња као ко лек тив ног ко му ни-
ка тив ног про це са у ко ме је дис курс о од ре ђе ном пи та њу ви ђен као 
не што што струк ту ри ра и ин ди ви ду ал но и ко лек тив но мње ње.4)

4) Хер берт Блу мер је де фи ни сао јав ност као еле мен тар ни дру штве ни ко лек ти ви тет ко ји 
про ис хо ди из јав не де ба те од но сно јав ног дис кур са. Јав ност је гру па љу ди ко ја се су о-
ча ва са од ре ђе ним про бле мом, спо зна је ни во не са гла сно сти око то га ка ко од го во ри ти 
на да ту си ту а ци ју/про блем и укљу чу ју се у ди ску си ју ка ко би ути ца ли на смер мо гу ће 
ак ци је ве за не за то.
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По ла зе ћи од схва та ња јав ност као (по ли тич ке) пу бли ке гра-
ђа на ко ја ре зо ну је о пи та њи ма од оп штег зна ча ја и иде је да се до 
исти не нај лак ше до ла зи у сло бод ној, на ар гу мен ти ма за сно ва ној 
ди ску си ји, дис кур зив ни кон цеп ти јав но сти и де мо кра ти је по сту-
ли ра ли су сло бод ну јав ну де ба ту као основ ну по лу гу со ци јал ног 
жи во та, те жи ште де мо крат ских про це са у дру штву.

Ако је раз у ме ва мо у кљу чу дис кур зив ног мо де ла, јав ност 
по сто ји као по тен ци јал на у ко му ни ка циј ском ком плек су ко ји об у-
хва та ни во ин ди ви ду ал не ког ни ци је/фор ми ра ња мње ња по је ди на-
ца и ни во дру штве не ко му ни ка ци је од но сно про це са дру штве них 
иден ти фи ка ци ја ко је се у дис кур зив ним про це си ма од ви ја ју, а ко-
је ин ду ку ју струк ту ри ра ње и ода бир рас по ло жи вих иде ја, оп ци ја, 
угло ва гле да ња на про блем, кроз то ко ве фор ми ра ња јав ног мње ња. 
Јав ност се ја вља као про дукт ме ха ни за ма дру штве ног струк ту ри-
ра ња пу бли ке, со ци јал них по зи ци о ни ра ња по је ди на ца ко ја се од-
ви ја ју по сред ством њи хо вог мен тал ног уче шћа у јав ној/ме диј ској 
рас пра ви о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. Јав на рас пра ва схва та се 
као ба зич ни дру штве ни ме ха ни зам ко ји по ве зу је три фа зе/ни воа 
фор ми ра ња јав ног мње ња: фа зу ње го ве пер со нал не, со ци јал не и 
по ли тич ке кон струк ци је.5)

Из бор на во ља гра ђа на сма тра се основ ним об ли ком из ра жа-
ва ња јав ног мње ња. Ње го во фор ми ра ње про цес је ко ји се не мо же 
не по сред но пра ти ти, али се он со ци јал но-пси хо ло шки ре кон стру-
и ше. Ис тра жи ва њем ра зних об ли ка ис по ља ва ња јав ног мње ња, 
утвр ђу ју се пра вил но сти и чи ни о ци ко ји ути чу на про цес ње го вог 
фор ми ра ња, од но сно ње гов ка рак тер. За про блем ко јим се ба ви мо, 
ва жно је схва та ње по ко ме ка рак тер фор ми ра ња јав ног мње ња, у 
ве ли кој или пре суд ној ме ри од ре ђу је то да ли ће мо га ви де ти као 
функ ци о нал но за де мо кра ти ју, или као си стем ски ма ни пу ли са но и 
као та кво по сма тра ти као фе но мен ко ји са мо омо гу ћа ва одр жа ва ње 
ње ног при ви да. Пре ма овом схва та њу, за ви сно од ка рак те ра јав не/
ме диј ске ко му ни ка ци је, мње ња по је ди на ца чи ја би јав но из ра же на 
ве ћи на тре ба ло да пред ста вља јав но мње ње, кон сти ту и шу се у ве-
ћој или ма њој ме ри спон та но, или пре вас ход но ин сти ту ци о нал но, 
од но сно под ме диј ским ути ца ји ма ко ји за пра во зна че со ци јал ни 
ин же ње ринг. Ме ђу тим, не по сто ји не по сре дан на чин утвр ђи ва ња 
ка рак те ра фор ми ра ња мње ња при пад ни ка јав но сти, од но сно фор-
ми ра ња јав ног мње ња, а сви за кључ ци о то ме из во де се по сред но, 

5) Сма тра се да у де мо крат ским дру штви ма фа за по ли тич ке кон струк ци је јав ног мње ња, 
као по ве зи ва ње из ра же них мње ња са ак тив но сти ма иза бра них пред став ни ка вла сти, 
про ис хо ди из про дук та ме ђу соб ног ути ца ја ње го ве пер со нал не и со ци јал не кон струк ци-
је. У прак си је еви дент на те жња да се по сред ством ме ди ја оства ре ути ца ји на по чет но 
де фи ни са ње оп ште ре ле вант них про бле ма пре ства ра ња спон та них мње ња о њи ма.
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на осно ву вред но ва ња ка рак те ра ме диј ске ко му ни ка ци је, од но сно 
при су ства ма ни пу ла тив них стра те ги ја у њој.6)

Смер раз ми шља ња на овој ли ни ји, ко ји би мо гао во ди ти опе-
ра ци о на ли за ци ји про у ча ва ња ка рак те ра фор ми ра ња јав ног мње-
ња је сте на сто ја ње Вин сен та Прај са да сво јим ис тра жи ва њем по-
ве же раз ма тра ње ин ди ви ду ал не ког ни ци је у кон тек сту ди на ми ке 
дру штве не гру пе и про це са со ци јал ног струк ту ри ра ња ме диј ске 
пу бли ке у јав ност, по сред ством дру штве не ко му ни ка ци је, од но-
сно пра ће ња ме диј ских рас пра ва о пи та њи ма од оп штег зна ча ја. 
Кљу чан за ауто ра је про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је при пад ни ка 
пу бли ке са дру штве ним гру па ма – но си о ци ма „стра на“ у ме диј-
ској рас пра ви. Овај про цес ак ти ви ра у по је дин цу не ке од ње го вих 
пре ћут них дру штве них иден ти те та, кроз усва ја ње ког ни тив них, 
мо ти ва ци о них и вред но сних ма три ца пре фе ри ра не „стра не“, ак-
ти ви ра них у про це су од но ше ња пре ма про бле му о ко ме се во ди 
јав на рас пра ва. Ове усво је не мен тал не ма три це де лу ју по врат но 
на про цес фор ми ра ња мње ња по је ди на ца, а исто вре ме но се од ви-
ја ју и обр ну ти про це си, струк ту ра јав ног по ли тич ког дис кур са и 
со ци јал на ор га ни за ци ја јав но сти кон сти ту и шу се под ути ца јем ин-
ди ви ду ал них ког ни ци ја и њи хо вих из ра жа ва ња ко ја „хра не“ јав ну 
де ба ту.7)

Про у ча ва ње јав ног мње ња као про дук та ме ђу соб ног ути ца ја 
ових два ју го ре на ве де них ни воа про це са ње го вог фор ми ра ња ре-
ле вант но је као ме то до ло шко по ла зи ште за ис тра жи ва ње функ ци-
о ни са ња јав но сти у са вре ме ним усло ви ма ко је ка рак те ри ше пре-
пла вље ност ме диј ске јав не сфе ре ра зним фор ма ма пер су а зив не 
ко му ни ка ци је и ње них ма ни пу ла тив них стра те ги ја. Ово те о риј ско 
по ла зи ште ва жно је и због то га што по ка зу је сло же ност про це са 
ме диј ске ко му ни ка ци је, ко ја се ре ду ку је ка да се она са гле да ва у 
ка те го ри ја ма ди рект ног ин ду ко ва ња ста во ва ме диј ских ре ци пи је-
на та.

6) По ла зе ћи од ди стинк ци је из ме ђу ма се и јав но сти уста но вље не на осно ву до ми нант ног 
ти па дру штве не ко му ни ка ци је (иде је Ро бер та Пар ка и Рај та Мил са), раз ли ку из ме ђу 
спон та но и ин сти ту ци о нал но фор ми ра ног јав ног мње ња апо стро фи рао Ј. Ха бер мас, по-
ве зу ју ћи је са ка рак те ром кри тич ког, од но сно де мон стра тив ног пу бли ци те та, а ти ме и 
са ка рак те ром са ме јав но сти и функ ци о ни са ња де мо кра ти је. Оп шир ни је у Ха бер мас Ј., 
Јав но мне ње, Бе о град, 1969, стр. 280, 308-313; Милс, Р., Ели та вла сти, Бе о град, 1998, 
стр. 365; Ђор ђе вић Т., По ли тич ко јав но мне ње, Бе о град, 1989, стр. 224.

7) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch“, Com mu ni ca tion Re se arch, 15, 659-679, 1988.
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МЕДИЈСКАПУБЛИКАИЗМЕЂУМАСЕИЈАВНОСТИ

Иако су сту ди је ме ди ја одав но на пу сти ле фа зу у ко јој је до-
ми ра ла те о ри ја о мак си мал ним ме диј ским ефек ти ма, у ли те ра ту ри 
се не рет ко сре ће мо са ста но ви шти ма ко ја пу бли ци но вих елек трон-
ских ме ди ја при пи су ју „пси хо ло ги ју ма се“ чи ја је основ на од ли ка 
под ло жност ма ни пу ла ци ја ма, а са мим ме ди ји ма со ци јал ну кон тро-
лу ор ве лов ских раз ме ра.8) 

Те о ре ти ча ри ме ди ја по јам ма се и ма сов не пу бли ке уве ли су у 
сво је оп сер ва ци је ра ди по сту ли ра ња кри ти ке но вог кул тур ног и ко-
му ни ка циј ског си сте ма ма сов ног ин ду стриј ског дру шта ва. „У том 
пре и ме но ва њу пу бли ке у ма су био је са др жан страх од де пер со на-
ли за ци је, ира ци о нал но сти, ма ни пу ла ци је, и, уоп ште, од опа да ња 
кул тур них и мо рал них стан дар да”.9)

Не га тив ном вред но ва њу деј ства ма сов них ме ди ја, као из ра зу 
по до зре ња пре ма то та ли та ри зму ко је со бом но си ма сов но дру штво 
и ве ре у њи хо ву нео гра ни че ну пер су а зив ну моћ, при ро да де ло ва-
ња но вих елек трон ских ме ди ја да ла је још ви ше по во да и за ма ха. 
Та ко је за вла да ло ста но ви ште да се због ка рак те ра но вог об ли ка 
аси ме трич не ме диј ске ко му ни ка ци је, са мим про це сом ре цеп ци је, 
пу бли ци од у зи ма дис тан ца нео п ход на за кри тич ко про ми шља ње 
при мље них са др жа ја. Ра за ра њем ре зо ну ју ће ди мен зи је пу бли ке, 
она се па си ви зи ра, ме диј ски ре ци пи јен ти се сво де на објек те де-
ло ва ња ме диј ских по ру ка, од но сно по ста ју под ло жни ма ни пу ла-
ци ја ма.10) Ма сов ни ме ди ји, пре ма ова квим схва та њи ма ути чу на 

8) „Пси хо ло ги ја ма се“ зна ча јан и до бро про у чен фе но мен са вре ме ног дру штва, али то 
не зна чи да је оправ да но a pri o ri је по ве зи ва ти са ма сов ним ме ди ји ма. Пре суд ну уло-
гу у ње ном „ак ти ви ра њу“ има ју пре све га екс трем ни со ци јал ни и по ли тич ки усло ви 
у не де мо крат ским, ре пре сив ним ре жи ма ко ји омо гу ћа ва ју то та ли тар ну мо би ли за ци ју 
ма се, у усло ви ма мо но по ли зо ва ња ме диј ске сфе ре. Те о риј ска раз гра ни че ња из ме ђу ма-
се, пу бли ке и јав но сти, ко ја је је по ста вио још Га бри јел Тард, по сту ли ра ју ћи кон цепт 
„пси хо ло ги је ма се“, со ци о ло зи Чи ка шке шко ле Ро берт Парк и Хер берт Блу мер раз ви-
ли су и по ве за ли са сво јим ис тра жи вач ким уви ди ма, кон цеп ту а ли зу ју ћи по јам ма сов не 
пу бли ке. На ис тој ли ни ји раз ми шља ња био је и Рајт Милс. Све ове иде је зна чај но су 
ути ца ле на схва та ње ме диј ске пу бли ке и ме диј ске ко му ни ка ци је. О зна че њу и ре ла ци-
ја ма пој мо ва „пу бли ка“, „ма са“ и „јав ност“, оп шир ни је у Пе шић, М., Но ва ко вић, А.., 
Сло бо да и јав ност, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 125-138. О ма си 
као пси хо со ци јал ном фе но ме ну оп шир ни је у Ле Бон, Г., Пси хо ло ги ја го ми ле, Ал го ри-
там, Бе о град, 2005; о раз во ју кон цеп та „пси хо ло ги је ма се“ оп шир ни је у Мо ско ви си, С., 
До ба го ми ле, Чи го ја штам па, Бе о град, 1997.

9) То мић, З., Ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 121. О овој те зи 
оп шир ни је у: Ха бер мас, Ј., Јав но мне ње, Кул ту ра, Бе о град, 1969; Милс, Р., Ели та вла сти, 
Пла то, Бе о град, 1998.

10)  За мно ге од ауто ра ко ји су се ба ви ли про бле мом ма сов не кул ту ре и ма сов не ко му ни-
ка ци је, сам по јам ма сов них ме ди ја има не га тив ни пред знак. Ова тра ди ци ја ми шље ња 
се же све до Франк фурт ске шко ле, од но сно кри ти ке кул тур не ин ду стри је ко ју су раз ви ли 
М. Хорк хај мер и Т. Адор но, и у мно го ме је за слу жна за сту ди је ме ди ја ко је су из не дри-
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„по раст но вих ком плек са ак тив но сти ко ји се ве зу ју пре вас ход но за 
ма ни пу ла ци ју сим бо ли ма“, „усло вља ва ју ћи ства ра ње но вих об ли-
ка за ви сно сти, као и псе у до жи вот не сре ди не и пси хо ло шке не пи-
сме но сти“; као „ин ду стри ја све сти“, они су ви ђе ни као сред ство 
кон тро ле и ре про ду ко ва ња вла да ју ће иде о ло ги је, ин док три ни ра ња 
ма са, те им се при пи су је од го вор ност за по ја ву но ве фи зи о но ми је 
ма сов ног дру штва као не ху ма ног и оту ђе ног дру штва „ме ха нич ког 
ко му ни ци ра ња“11)

Има ју ћи у ви ду ка ко со ци о ло шке та ко и ко му ни ко ло шке ар-
гу мен те ко ји го во ре о огра ни че но сти го ре на ве де ног ста но ви шта, 
ауто ри овог ра да сма тра ју да се пу бли ка ма сов них ме ди ја не мо-
же се јед но знач но сво ди ти на ма су под ло жну ма ни пу ла ци ји. До-
но се ћи са со бом сво је „би о гра фи је“, ста во ве и уве ре ња, по је дин ци 
уно се у пу бли ку и обе леж ја сло је ва и дру штве них гру па из ко јих 
по ти чу, те се не мо же сма тра ти ску пом де пер со на ли зо ва них по је-
ди на ца. „Ме диј ска пу бли ка се струк ту ри ра из раз ли чи то про фи ли-
ра них гру па ко је учи та ва ју раз ли чи те сми сло ве у оп ште до ступ не 
ме диј ске по ру ке“.12)

Усло жња ва ње пер спек ти ве гле да ња на про блем ме диј ског 
де ло ва ња, од но сно од ба ци ва ње про стог обра сца „сти му лус-ре ак-
ци ја“ у њи хо вом об ја шње њу, до не ла су по ме ра ња у са мом схва та-
њу ме диј ске ко му ни ка ци је. Осим уво ђе ња при мар них гру па, ли де-
ра и се лек тив них ме ха ни за ма као по сред ни ка ме диј ских ути ца ја, 
кључ на про ме на у схва та њу ме ди ја ци је са сто ја ла се у раз у ме ва њу 
са ме ме диј ске ко му ни ка ци је као ства ра ња дру штве но кон стру и са-
них зна че ња, уме сто пу ког пре но ше ња по ру ка, од но сно схва та ње 
ме диј ских при ма ла ца као су бјек та ин тер пре та ци је ме диј ских по-
ру ка.13)

ле те о ри ју мак си мал них (ме диј ских) ефе ка та. Оп шир ни је у Ха бер мас, Ј., Јав но мне ње, 
Кул ту ра, Бе о град, стр. 208-210,213-218,221; М. Хор хај мер, Т. Адор но, Ди ја лек ти ка про-
све ти тељ ства, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1975, стр. 126-172.

11)  То мић, З., Ко му ни ка ци ја и јав ност, Чи го ја штам па, Бе о град, 2004, стр. 121. На су прот 
го ре на ве де ним схва та њи ма, пре ма плу ра ли стич кој те о ри ји, ма сов ни ме ди ји обез бе ђу ју 
про стор у ко ме се јав ност ин фор ми ше и кон сти ту и ше. Сло бод ни ме ди ји функ ци о ни шу 
као ин стан ца ко ја ис тра жу је и кри тич ки вред ну је де ло ва ње вла де, као ме сто у ко ме се 
ак ту е ли зу је сло бо да ми шље ња и го во ра. Сло бод на кон ку рен ци ја у бор би за ме диј ски 
про стор и по ли тич ку моћ га ран ту је ме диј ско ви ше гла сје. Бригс, А., Кол би, П., Увод у 
сту ди је ме ди ја, Cliо, Бе о град, 2005, стр. 113-114.

12)  Јев то вић, З., Јав но мне ње и по ли ти ка, Ака де ми ја ле пих умет но сти: Цен тар за са вре ме-
ну жур на ли сти ку, Бе о град, 2003, стр. 93; Ми ли во је вић, С.,„Јав ност и иде о ло шки ефек ти 
ме ди ја“, Реч, 64.10, стр. 151-213, Бе о град, 2001. стр. 184, 185, 198.

13)  Оп шир ни је о раз во ју сту ди ја ме диј ских ефе ка та у Ми ли во је вић, С., ,„Јав ност и иде о ло-
шки ефек ти ме ди ја“, Нав. де ло, стр. 151-178.
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Са вре ме на те о риј ска па ра диг ма у про у ча ва њу ме диј ских 
ути ца ја, на су прот ра ни јим ба вље њи ма ста во ви ма ме диј ских ре ци-
пи је на та и њи хо вим со цио-струк тур ним де тер ми нан та ма, фо ку си-
ра се на ког ни тив не про це се, ме диј ске окви ре и струк ту ри ра ње и 
ре струк ту ри ра ње пред ста ва од стра не пу бли ке схва ће не као ак тив-
ни тво рац зна че ња ме диј ских по ру ка. Ме ђу тим, исто та ко ва жне 
су и ме диј ске схе ме ко је ства ра ју окви ре про це са ин фор ми са ња. 
Осим то га, у про у ча ва њу се са уског ин ди ви ду ал ног ни воа фе но ме-
на пре ла зи на ши ри план по ли тич ког дис кур са у ства ра њу мо де ла 
про це са, фо ку си ра ју се ме диј ски окви ри и об ли ко ва ње, струк ту ри-
ра ње јав ног ме диј ског дис кур са, а по сред ством ње га и са мог јав ног 
мње ња. 

Фор ми ра ње јав ног мње ња под зна чај ним је ути ца јем ко лек-
тив ног ре пре зен то ва ња иде ја, по зи ци ја, гле ди шта на да ти про блем, 
ко ји се оства ру је пу тем пред ста вља ња дру штве них гру па и њи хо-
вих ли де ра (пар ти ја, дру штве них по кре та, ор га ни за ци ја, ин те ре-
сних гру па, ха ри зма тич них ли де ра и дру гих со ци јал них ен ти те та) 
ко ји уче ству ју у јав ној ме диј ској де ба ти о про бле ми ма од оп штег 
зна ча ја. Украт ко, оно под ра зу ме ва струк ту ри ра ње ма се у со ци јал но 
ор га ни зо ва ну пу бли ку/јав ност, ка ко је то сво јим уви ди ма по ка зао 
Вин сент Прајс.14)

По ла зна иде ја ауто ра би ла је та да је у ис тра жи ва њу ин-
ди ви ду ал не по ли тич ке ког ни ци је и фор ми ра ња мње ња, као фор-
ми со ци јал ног по на ша ња ко ји ма при пад ни ци јав но сти уче ству ју 
у ко лек тив ном од лу чи ва њу, по треб но пре мо сти ти јаз из ме ђу ин-
ди ви ду ал ног и ко лек тив ног ни воа. Јер су струк ту ра јав ног по ли-
тич ког дис кур са и со ци јал на ор га ни за ци ја јав но сти кон стру и са не 
де ло ва њем ин ди ви ду ал них ког ни ци ја и њи хо вих из ра жа ва ња ко је 
„хра не“ јав ну де ба ту. А и обр ну то, ор га ни за ци ја јав ног дис кур са и 
дру штве не струк ту ре јав но сти ути чу на ин ди ви ду ал ну ког ни ци ју и 
по на ша ње при пад ни ка јав но сти у про це си ма дру штве не ко му ни-
ка ци је (кроз уче шће у јав ној ме диј ској рас пра ви), од но сно то ком 
фор ми ра ња (јав ног) мње ња. Тај ути цај се оства ру је пу тем рас по ло-
жи вих обра за ца, ког ни тив них ма три ца, иде о ло шких ори јен та ци ја, 
иде ја у јав ној/ме диј ској сфе ри.

Про цес ин фор ми са ња по је ди на ца и фор ми ра ња њи хо вог ми-
шље ња кроз пар ти ци пи ра ју у јав ној/ме диј ској ди ску си ји по ве зан 
је не са мо са оп штим про бле мом о ко ме се рас пра вља, већ и са 
ис по ље ним или ан ти ци пи ра ним иде ја ма дру гих. Јав на сфе ра на из-

14) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch“, CommunicationResearch, Vol. 15, No. 6, 1988., pp. 
659-679.



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.115-138.

124

ве стан на чин чу ва, „пам ти“ чи та ву исто ри ју дру штве не ин тер ак ци-
је, као ис по ље на гле ди шта на про блем, аку му ли ра на у њој. Иде је 
се ин тер пре ти ра ју, кон кре ти зу ју пу тем пред ста вља ња дру штве них 
гру па и ли де ра ко ји их ре пре зен ту ју. Та ко се ор га ни за ци ја иде ја 
и со ци јал них ре ла ци ја од ви ја ју за јед но. Уче шће у јав ном дис кур-
су омо гу ћа ва по је дин ци ма да ис по ље и мо ди фи ку ју не са мо сво је 
иде је и пер спек ти ве по сма тра ња про бле ма већ и сво је со ци јал не/
по ли тич ке пре фе рен ци је. Дис кур зив на ко му ни ка ци ја про из во ди/
ак ти ви ра јав ни ка та лог иде ја, сим бо ла и пер спек ти ва, али и струк-
ту ре со ци јал них од но са уну тар јав не сфе ре ко је по је ди нац усва ја 
или од ба цу је (пра ви из бор) ка да фор ми ра сво је мње ње о ак ту ел ним 
дру штве ним пи та њи ма и исто вре ме но се со ци јал но по зи ци о ни ра. 
Кљу чан по јам ко ји об ја шња ва овај сплет ког ни тив них и со ци јал-
них про це са је сте по јам со ци јал не иден ти фи ка ци је.15)

Ме диј ски из ве шта ји о раз ли ка ма из ме ђу дру штве них гру-
па/по ли тич ких пар ти ја као но си о ца раз ли чи тих „стра на“ у јав ној 
рас пра ви/од лу чи ва њу око оп ште ре ле вант ног про бле ма, ин ду ку-
ју од го вор на ње га код ме диј ских ре ци пи је на та. Они „ре а гу ју“ на 
про блем у нај ве ћој ме ри као при пад ни ци ме диј ски пре зен то ва них 
гру па, а не као изо ло ва не ин ди ви дуе. За то је за Прај са дру штве на 
иден ти фи ка ци ја ба зич ни ког ни тив ни и пер цеп ту ал ни про цес ко ји 
под ра зу ме ва груп но по на ша ње и сто ји у осно ви фор ми ра ња јав ног 
мње ња.16) 

Ме диј ско из ве шта ва ње о су ко бље ним ста но ви шти ма раз ли-
чи тих дру штве них/по ли тич ких ак те ра у јав ној рас пра ви о оп ште-
ре ле вант ном про бле му мо же ство ри ти ма сов ну пу бли ку са со ци-

15) Си мул та ност ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по на ша ња као ком плек сни про цес ви ше-
стру ких по врат них ути ца ја из ме ђу ова два ме ђу соб но укр ште на/по ве за на ни воа те шко 
је ем пи риј ски по ста ви ти. По мак у том сме ру про ми шља ња био би, по ауто ру, те о риј ско 
раз ла га ње про це са на две кла се про бле ма: пи та ња ве за на за то ка ко со ци јал ни ни во ста-
во ва и струк ту ре про ис ти че из ин ди ви ду ал них ми шље ња и ак ци ја; од но сно за то ка ко 
јав не струк ту ре и ста во ви об у хва та ју, пру жа ју од ре ђе ни кон текст (дру штве ни, кул тур ни, 
ког ни тив ни) са зна ња по је ди на ца о дру штве ној ствар но сти, њи хо вог со ци јал ног по зи ци-
о ни ра ња и усме ра ва ња мо гу ћих де ло ва ња. Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: 
Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion Re se arch“, CommunicationResearch, Vol. 15, 
No. 6, 1988., p. 667.

16) Вин сент Прајс по ла зи од кон цеп та соп ства (иден ти те та) као ор га ни зо ва не ког ни тив не 
струк ту ре, чи је је функ ци о ни са ње при ла го дљи во и си ту а ци о но спе ци фич но; са мо од-
ре ђе ни део иден ти те та је ак ти ви ран у да том мо мен ту, јер у да тој си ту а ци ји по је дин ци 
усва ја ју је дан од мно го број них мо гу ћих соп ства, ак ти ви ра ју ћи је дан пре ћут ни аспект 
њи хо вих лич них или дру штве них иден ти те та. Са вре ме на ис тра жи ва ња со ци јал не/груп-
не иден ти фи ка ци је и ме ђу груп них од но са упу ћу ју на ме ха ни зме ко ји ма по ру ке фо ку си-
ра не на со ци јал ни кон фликт (од но сно  за о штра ва ње раз ми мо и ла же ња „стра на“ у јав ној 
рас пра ви по во дом не ког ва жног про бле ма) мо гу про ду ко ва ти груп но по сре до ва не од-
го во ре код при пад ни ка ме диј ске пу бли ке/јав но сти. Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of 
Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion Re se arch“, CommunicationResearch, 
Vol. 15, No. 6, 1988., p. 670.
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јал ним кон тек стом за про ми шља ње про бле ма. Пре ци зни је, ме ди ји 
ства ра ју при ли ку да при пад ни ци ма сов не пу бли ке од го ва ра ју на 
оп шти про блем кроз је дан или дру ги ак ти ви ра ни со ци јал ни иден-
ти тет. Они по кре ћу про цес со ци јал не иден ти фи ка ци је, кроз пред-
ста вља ње дру штве них гру па и њи хо вог од но ше ња пре ма да том 
про бле му, кроз пре зен то ва ње груп них пер спек ти ва нор ми, од ли ка, 
ори јен та ци ја. А што је по себ но ва жно, ме ди ји то ком ових про це са 
мо гу фа во ри зо ва ти од ре ђе не и мар ги на ли зо ва ти дру ге дру штве не 
гру пе, пер спек ти ве, оп ци је. 

Ме диј ски из ве шта ји о ме ђу груп ним кон флик ти ма, ин ду ко ва-
њем љу ди да ми сле о не ком пи та њу и ре а гу ју на ње га кроз од ре ђе не 
груп не иден ти те те, со ци јал но ор га ни зу ју јав ност то ком вре ме на. 
Тре нут на из ло же ност ме диј ским по ру ка ма не до во ди не по сред но 
до про ме не мње ња. Ипак, ми шље ња и по на ша ња од ре ђе не гру пе 
се то ком вре ме на уче и учвр шћу ју, па су ефек ти гру пе ја чи што је 
из ло же ност ду жа. Ефек ти ме диј ски по сре до ва не дру штве не иден-
ти фи ка ци је мо гу да се аку му ли ра ју, па раз у ме ва ње од ре ђе них про-
бле ма из тач ке гле ди шта ода бра не гру пе пред ста вља не што што 
при пад ни ке пу бли ке ди фе рен ци ра у од но су на при пад ни ке дру гих 
гру па, а услич ња ва са при пад ни ци ма вла сти те гру пе. 

Ако се ови ефек ти дру штве не иден ти фи ка ци је си ту и ра ју у 
ши ри кон текст си стем ских про це са јав не ко му ни ка ци је/рас пра-
вља ња ко ји су ве за ни за од ре ђе но пи та ње, мо же се пра ти ти ка ко 
ме диј ски из ве шта ји о кон фликт ним про бле ми ма и по ну ђе ним ре-
ше њи ма до при но се с вре ме ном со ци јал ној ор га ни за ци ји, ди фе рен-
ци ја ци ји јав но сти у ши рим раз ме ра ма.17)

Јав ном мње њу има нент ни су ира ци о нал ност и ком фор ми-
зам, ра њи вост на раз не ви до ве ма ни пу ла ци ја не по у зда ност ње го-
вог су да, не ком пе тет ност. Овај не га тив ни по тен ци јал јав ног мње-
ња, оп сер ви ран од ан тич ких вре ме на до да нас, не тре ба, ме ђу тим, 
са гле да ва ти из ван ба зич не про тив реч но сти са мог фе но ме на јав но-
сти, ко ја се ис по ља ва кроз ам би ва лен ци ју ње них основ них дру-
штве них функ ци ја – кри тич ке/ ли бер тет ске и кон фор ми стич ке/
ста би ли зу ју ће/ле ги сла тив не функ ци је.18) По ла зи ти од ма сов но сти 
ме ди ја и ди рект но сти њи хо вог де ло ва ња као ар гу ме на та за ка ра-
ке ри са ње пу бли ке као из ма ни пу ли са не, зна чи ре ду ко ва ти по глед 

17) Pri ce, V., „On the Pu blic Aspects of Opi nion: Lin king Le vels of Analysis in Pu blic Opi nion 
Re se arch, Com mu ni ca tion Re se arch“, CommunicationResearch, Vol. 15, No. 6, 1988, p. 672.

18)  „(...) Ре во лу ци ја спа ја ове две одво је не функ ци је јав ног мне ња – кри ти ку и ле ги сла ти ву. 
Устав из 1791. укр шта прин цип на род ног су ве ре ни те та са прин ци пом пар ла мен тар не 
прав не др жа ве, ко ја прав но обез бе ђу је по ли тич ки де лат ну јав ност.“, Ха бер мас, Јавно
мнење, Кул сту ра, Бе о град, 1969, стр. 129.
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на при ро ду ме диј ске јав но сти и сло же ност ме диј ске ко му ни ка ци је, 
од но сно про це са ме ди ја ци је.

САВРЕМЕНОДОБАИМЕДИЈСКО
ПОСРЕДОВАЊЕДРУШТВЕНЕСТВАРНОСТИ

У са вре ме ном, ин фор ма тич ком до бу, ме ди ји, у не пре кид ном 
тех нич ко-тех но ло шком раз во ју, пре ва зи ла зе про стор не и вре мен-
ске гра ни це, и ну де ћи све су пер и ор ни је об ли ке ко му ни ка ци је по-
ста ју до ми нант ни но си о ци дру штве но сти, а та ко и свих зна чај них 
дру штве них ак тив но сти и про ме на.19) Зна чај ко ји је ме диј ска јав на 
сфе ра за до би ла у са вре ме ном дру штву не сум њив је. Вла да, би знис, 
по ли тич ке стран ке и раз не дру штве не гру пе ак тив но се над ме ћу за 
пред ност у ме диј ском про сто ру. Сми сао ове пред но сти ле жи упра-
во у иде ји о мо гућ но сти ути ца ња на јав но мње ње. 

Оби ље мо гућ но сти сто ји на рас по ла га њу и ме диј ским про-
из во ђа чи ма и ме диј ској пу бли ци, ко ли ко је то до бро до шао иза-
зов за де мо крат ско дру штво кон тро верз но је пи та ње. По ве ћа ње 
до ступ но сти, из бо ра и ра зно вр сно сти ин фор ма ци ја, од но сно ме-
диј ске по ну де уоп ште, као и уве ћа ва ње мо гућ но сти ме ђу људ ске 
ко му ни ка ци је од не сум њи вог су зна ча ја за де мо кра ти ју. Али исто 
то ли ко ва жни су и њи хов сми сао и зна че ње, рас по ло жи вост кон-
цеп ту ал них ре сур са за фор ми ра ње ра ци о нал но за сно ва них ста во ва 
и уве ре ња гра ђа на, ка ко би јав ност уоп ште има ла шан се да бу де 
ин стан ца дру штве не ра ци о нал но сти, кон тро ли са ња, огра ни ча ва ња 
и ле ги ти ми са ња вла сти по сред ством кри тич ког пу бли ци те та. 

Не рет ко се у ли те ра ту ри су сре ће мо са те за ма о но вој вр сти 
дез ин фор ма ци је ко ја на ста је услед пре о би ља ин фор ма ци ја. Хи-
пер про дук ци ја ин фор ма ци ја ства ра „ин фор ма тив не ме ћа ве“ ко је 
узро ку ју конг ни тив ну ди со нан цу, не мо гућ ност аде кват ног де ко-
ди ра ња ме диј ске по ру ке. Су о ча ва ње с огром ном на ва лом удар них 
ве сти оте жа ва раз ли ко ва ње глав ног од спо ред ног и по ве зи ва ње 
чи ње ни ца у од го ва ра ју ћи кон текст. Уме сто не ка да шњег про бле-
ма при сту па ин фор ма ци ја ма, да нас је ве ћи про блем њи хов из бор 
и бр зо за ста ре ва ње. Као јед на од по сле ди ца „ло ги ке хи пе ри збо-
ра“ ко ја вла да ме диј ском сфе ром ис ти че се тен ден ци ја ка све ве ћој 
ин ди фе рент но сти јав но сти ко ја бр зо за бо ра вља.20) За то ве шти не и 

19) О тран сфор ма ци ји ко му ни ка циј ских ме ди ја ко ја на ста је „сло же ним пре пли та њем опа-
же них по тре ба, кон ку рен циј ских и по ли тич ких при ти са ка и дру штве них и тех но ло-
шких ино ва ци ја“ оп шир ни је Фи длер, Р., Mediamorphosis, Clio, Бе о град, 2004, стр. 7.

20) Оп шир ни је у Бал, Ф., Моћмедија, Clio, Бе о град, 1997, стр. 27, 49-51, 67, 90-91, 108.
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стра те ги је се лек ци је, ева лу а ци је и ко ри шће ња ин фор ма ци ја има-
ју кључ ну уло гу у са вре ме ном „чи та њу ме ди ја“, јер де мо крат ски 
жи вот под ра зу ме ва по сто ја ње мо гућ но сти из бо ра, као и зна ња на 
осно ву ко јег се из бор вр ши. 

Са вре ме но до ба све до чи ве ли ком успо ну од но са с јав но шћу 
као спе ци ја ли за ци је, уз исто вре ме ни раз вој но вих ко му ни ка циј-
ских тех но ло ги ја. Успон „кул ту ре про мо ци је“ од ви ја се упо ре до 
и у те сној је ве зи с екс пан зи јом уло ге ме ди ја у функ ци о ни са њу 
дру штва и до но ше њу по ли тич ких од лу ка. Уса вр ша ва ње ме диј ске 
тех но ло ги је по го до ва ло је со фи сти ка ци ји тех ни ка про па ган де. Са-
вре ме но дру штво по ста ло је дру штво про мо ци је, на од но се с јав-
но шћу и про мо тив не стра те ги је фо ку си ра не су вла де, по ли тич ке 
стран ке, би знис, син ди ка ти, дру штве ни по кре ти. Сем то га, ин ду-
стри ја од но са с јав но шћу и но ви нар ство све ви ше кон вер ги ра ју, 
што се очи ту је у по ја ви да но ви на ри об у ча ва ју по ли ти ча ре и по-
слов не љу де тех ни ка ма од но са с јав но шћу. Уоче на је тен ден ци ја 
да се ПР (PublicRelations) чи нов ни ци за по шља ва ју у кри зним мо-
мен ти ма за власт, у ра ту, то ком по бу на, или про тив од ре ђе них дру-
штве них по кре та.21)

Пи та ње о ефек ти ма „кул ту ре про мо ци је“ на де мо крат ски 
про цес по ста је све зна чај ни је, јер је упра вља ње ин фор ма ци ја ма 
све со фи сти ци ра ни је. И ма да се мо же ре ћи да се вр ши и при ти сак 
у су прот ном сме ру, јер су уса вр ша ва њем стра те ги ја про мо ци је у 
из ве сној ме ри уна пре ди ли сво ју ме диј ску по зи ци ју чак и они дру-
штве ни и по ли тич ки ак те ри ко ји не ма ју зна чај ну по ли тич ку и еко-
ном ску моћ, не јед на ко сти у овом сми слу су ве ли ке, као и „по сле-
ди це про мо тив них стра те ги ја на ди стри бу ци ју со ци јал них до би ти 
и ре сур са“. Јер, са мо вла да, кор по ра ци је и ве ће ин те ре сне гру пе 
мо гу да обез бе де се би стал ну по др шку ПР кон сул та на та, те ужи ва-
ју струк тур не пред но сти у овом над ме та њу.22)

Са вре ме не ПР де лат но сти сво јим стра те ги ја ма ума њу ју ве-
ро до стој ност по ли тич ке ко му ни ка ци је, иако су при хва ће не као са-
став ни део си сте ма ме диј ског пред ста вља ња. Спи но ва ње као „је-
дан од ин стру мен та ри ја, али и ка на ла и ак тив но сти мо дер ног ПР-
а“ у осно ви се мо же све сти на си сте мат ско ис кри вља ва ње чи ње ни-
ца у ци љу ства ра ња же ље ног ими џа. Да кле, са ма бит про мо тив них 
стра те ги ја у ко ли зи ји је са ин те ре си ма де мо крат ског до но ше ња по-
ли тич ких од лу ка, јер је одва ја ње „ре ал но сти“ од пу бли ци те та оте-
жа но због пре мо ћи ими џа над ствар ним ста њем ства ри. Са мим тим 

21)  Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр.115-118.

22) Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 119-120.
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ни по ли тич ки мар ке тинг не мо же се схва та ти са мо као „ре ла тив но 
не у тра лан ин стру мент у слу жби по ли тич ке игре“.23)

Све ово чи ни ве о ма сло же ном „са вре ме ну си ту а ци ју“ уну тар 
ко је се вр ши ме диј ско по сре до ва ње дру штве не ствар но сти. Не ке 
од чи ње ни ца са вре ме ног до ба, као што су успон кул ту ре про мо ци-
је или хи пер тро фи ја ин фор ма ци ја, до ми на ци ја сли ке и уса вр ша ва-
ње ње них пер фор ман си, по себ но по го ду ју де ло ва њу ме диј ских ма-
ни пу ла ци ја ко ји ма је јав на сфе ра го то во пре пла вље ња. Ме ђу тим, 
то ни ка ко не зна чи га ран ци ју њи хо ве успе шно сти. Јер као што по-
сто је стра те ги је и тех ни ке ма ни пу ла ци је, по сто је и ме ха ни зми од-
бра не од њих, као и број ни огра ни ча ва ју ћи фак то ри њи хо вог де ло-
ва ња. За аде кват но раз у ме ва ње фе но ме на ме диј ских ма ни пу ла ци ја 
и окви ра њи хо вог де ло ва ња по треб но схва ти ти у че му се са сто ји 
„иде о ло шки рад ме ди ја“ као њи хов сво је вр сни фон. 

Са вре ме на про ми шља ња ме диј ских ефе ка та по ла зе од ва-
жних пре о кви ра ва ња по гле да на дру штве ну ствар ност и ње ну пер-
цеп ци ју. Основ ни по мак са сто ји се у са гле да ва њу ре ал но сти као 
по сле ди це спе ци фич ног на чи на кон струк ци је, а не као уна пред да-
тог ску па чи ње ни ца ко ји по сто ји по се би објек тив но и при род но. 
Та ко се и са ма ме диј ска ко му ни ка ци ја схва та као про цес озна ча ва-
ња, про из вод ње зна че ња, а не као пу ки тран сфер по ру ка; јер ме ди-
ји не пре но се чи ње ни це ко је су да те из ван и не за ви сно од њих, већ 
про из во де по ру ке и кре и ра ју сми сао ко ји се при пи су је пре зен то-
ва ним до га ђа ји ма, по да ци ма, про бле ми ма. Уво де ћи но ве чи ни о це 
у раз ма тра ње сло же ног про це са ме ди ја ци је, ова кав при ступ де фи-
ни тив но уки да иде ју о ди рект ној ве зи из ме ђу ме диј ских про из во да 
и њи хо вог ути ца ја на пу бли ку. „Ства ра ње зна че ња раз у ме ће мо ’из’ 
ме ди ја као дру штве ни про цес са мо ако до бро схва та мо струк ту ре 
озна ча ва ња и њи хо во де ло ва ње уну тар ’про сто ра и вре ме на’ ме диј-
ских тек сто ва. Да кле, сим бо лич ка раз ме на у про це су ме ди ја ци је 
пред ста вља сто жер ни по јам ко ји усло жња ва са гле да ва ње ме диј-
ских по тен ци ја ла у „про из вод њи зна че ња“, ин тен ци је ме диј ског 
тек ста, ре цеп ци је пу бли ке, као и ме диј ских ин сти ту ци ја и по ли ти-
ке“. 24)

Ме диј ски ефек ти не мо гу се, да кле, од ре ђи ва ти у ка те го ри ја-
ма ви дљи вих и мер љи вих ути ца ја, већ се са гле да ва ју као ду го ро чан 
про цес ме диј ске „про из вод ње зна че ња“. Ова кон сти ту тив на уло га 
ме ди ја у озна ча ва њу ствар но сти за сни ва се на два ме ђу соб но по ве-

23) Ошир ни је у Ми ли во је вић Ц., „Ети ка јав не ре чи и Pu blic re la ti ons“, Етикајавнеречи,ур. 
З. Ва цић, ЦЛДС, 135-153, Бе о град, 2004, стр. 139. 

24)  Бригс, А., Кол би, П., Уводустудијемедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465.
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за на си мул та на про це са: се лек ци ји чи ње ни ца/до га ђа ја из мно штва 
по да та ка о ствар но сти и кре и ра њу ме диј ских по ру ка о њи ма. То 
кре и ра ње са сто ји се у осми шља ва њу ода бра не чи ње нич не гра ђе. 
У осно ви сва ке ме диј ске по ру ке ле же сво је вр сни ин тер пре та тив ни 
окви ри за ту ма че ње по да та ка о ствар но сти, по сред ством ко јих се 
„се ман тич ки за о кру жу ју и фик си ра ју зна че ња ко ја би без њих би ла 
флу ид на и ви ше сми сле на“. Као „еле мен тар ни уви ди у дру штве не 
си ту а ци је“, као сред ства за утвр ђи ва ње ак те ра, уло га, мо гућ но сти 
и ефе ка та људ ске ак тив но сти у од ре ђе ним окол но сти ма, ре цеп-
тив не фор му ле ко је нам ме ди ји ну де, обез бе ђу ју бли скост и ра зу-
мљи вост пре зен то ва них до га ђа ја, чи ње ни ца и про бле ма, ну де ре-
фе рент ни оквир за њи хо во ту ма че ње и уоп шта ва ње, од но сно ши ре 
кон тек сту а ли у о ва ње. Ин тер пре та тив ни окви ри ни су са мо струк ту-
ре иде ја ко је ори јен ти шу раз у ме ва ње ме диј ских ре ци пи је на та, већ 
они од ре ђу ју и „из бор вр сте пред ста вља ња, на чин при ла го ђа ва ња 
ве сти на ра тив ном фор ма ту, би ра ње 'угла' осве тља ва ња од ре ђе них 
по је ди но сти и за ма гљи ва ња дру гих“. Упра во у тој сфе ри отва ра се 
про стор за ме диј ске ма ни пу ла ци је.25)

Оно што нас упу ћу је на не из ве сност де ло ва ња ме диј ских 
ма ни пу ла ци ја је сте чи ње ни ца да ме диј ска пред ста ва, као но си-
лац сво је вр сне „де фи ни ци је ствар но сти“, ула зи у оп ти цај у јав ну 
сфе ру тек као је дан од мно гих пре тен де на та на ње но ту ма че ње. То 
да ли и у ко јој ме ри од ре ђе не „де фи ни ци је ствар но сти“ до би ја ју 
струк тур ну пред ност у од но су на дру ге ствар је кон крет них ме-
диј ских усло ва, од но сно сте пе на оства ре ног плу ра ли зма гла со ва у 
јав ној/ме диј ској сфе ри. 

Иако је пре те ра но ре ћи да ме ди ји не по сред но ин ду ку ју по на-
ша ње пу бли ке, „ме диј ски фик си ра на зна че ња“ функ ци о ни шу као 
ори јен та ци о не тач ке, уко ли ко се при хва та ју као не у пит ни, те се 
„ак ци о ни по тен ци јал“ дру штве них ак те ра фор ми ра под њи хо вим 
зна чај ним ути ца јем. Бу ду ћи да су ме ди ји основ ни на чин ко јим се 
гра ђа ни ин фор ми шу о дру штве ној ствар но сти, ме диј ски дис кур си 
сва ка ко игра ју ва жну уло гу у фор ми ра њу њи хо вих мње ња о њој.26)

По за ступ ни ци ма со ци јал ног кон струк ци о ни зма, сви објек-
ти на ше све сти кон стру и шу се у пред ста ве упра во пу тем је зи ка; 
про из во де их дис кур си ко ји ма ба ра та мо као уче сни ци у дру штве-
ној ко му ни ка ци ји, а ко је смо из кор пу са дис кур са ко ји фи гу ри ра-
ју у јав ној/ме диј ској сфе ри, ода бра ли као до ми нант не. Дис курс не 

25) Ми ли во је вић, С.,“Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 238.

26) Ми ли во је вић, С.,“Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 238.
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пред ста вља не што што прет хо ди про це си ма дру штве ног озна ча ва-
ња и пред ста вља ња, ни ти је из ван ње га, по пут не ка кве иде о ло шке 
ма три це, већ по сто ји у дру штве ној/ме диј ској ко му ни ка ци ји као 
„на чин кон стру и са ња зна че ња ко ји вр ши ути ца је и ор га ни зу је на-
ше са зна ње, на ше схва та ње ствар но сти и се бе уну тар ње; он „као 
прак са ко ја фор ми ра обје кат о ко ме го во ри“ де лу је „из ну тра“.27) 

Дис кур си нам пру жа ју ре фе рент ни оквир ту ма че ња све та 
и да ва ња зна че ња том све ту, а ми их ин тер на ли зу је мо про це си ма 
дру штве не ко му ни ка ци је. У том сми слу со ци јал ни кон струк ци о ни-
сти ис ти чу да не по сто ји ни шта из ван да тог дис кур са, ни ка ква ре-
ал ност као та ква, осим дру гих дис кур са.28) Ста тус ме диј ских пред-
ста ва као дис кур са омо гу ћа ва нам да ми сли мо о њи ма не са мо као 
о не че му што над гра ђу је или ре пре зен ту је по сто је ће ка те го ри је за 
озна ча ва ње ствар но сти, већ за пра во као не што што кре и ра па ра ме-
тре тих ка те го ри ја. Ако сле ди мо схва та ње Вин сен та Прај са о ко ме 
је би ло ре чи у прет ход ном де лу овог ра да, упра во те ка те го ри је 
по ста ју сим бо лич ка сред ства име но ва ња оних аспе ка та на ших со-
ци јал них иден ти те та из ко јих на сту па мо фор ми ра ју ћи ми шље ње о 
дру штве ној ствар но сти, као при пад ни ци не ке со ци јал не ка те го ри-
је, про фе си је, дру штве не гру пе, по ли тич ке стран ке, сло ја, на ци је, 
кул ту ре, за јед ни це. Од но сно, про це си со ци јал не иден ти фи ка ци је 
ко ји се од ви ја ју по сред ством уче шћа у јав ној ме диј ској рас пра ви, 
укљу чу ју ода бир од ре ђе них дис кур са као до ми нант них у озна ча-
ва њу дру штве не ствар но сти, од но сно у ин ди ви ду ал ном ту ма че њу 
ње них ре ле вант них про бле ма.

Ме диј ске „де фи ни ци је ствар но сти“ пред ста вља ју гра ђу за 
фор ми ра ње ме диј ског дис кур са, по сред ством од го ва ра ју ћих ин-
тер пре та тив них окви ра. Као прин ци пи се лек ци је, „ко до ви за про-
це си ра ње ве ли ке ко ли чи не че сто кон тра дик тор них ин фор ма ци ја, 
ме диј ски окви ри пред ста вља ју ну жност, и ре ла тив но су трај ни јер 
под ра зу ме ва ју трај ност ба зич них по став ки о сва ко дне ви ци“. Ути-
сак о при род ном и објек тив ном при ка зи ва њу ствар но сти услов је 

27)  Бер, В., Увод у со ци јал ни кон струк ци о ни зам, Zep ter Bo ok World, Бе о град, 2001, стр. 95; 
Бригс, А., Кол би, П., Увод у сту ди је ме ди ја, Clio, Бе о град, 2005, стр. 472-473; Фу ко, М., 
Тре ба бра ни ти дру штво, Но ви Сад, Све то ви, 1998, стр. 49.

28) На тра гу раз ми шља ња Џо на Сер ла ова квој кон цеп ци ји се мо же упу ти ти прин ци пи јел ни 
при го вор не ле ти гим ног ме ша ња „он то ло шког“ са „епи сте мо ло шком“ пла ном. На и ме, 
не по сто ја ње „ре ал но сти као та кве“ у сми слу ја ког он то ло шког про гра ма, по се би не 
им пли ци ра епи сте мо ло шку про из вољ ност оно га што се до жи вља ва као „ре ал ност као 
та ква“. Од но сно, од ба ци ва ње есен ци ја ли зма ну жно не под ра зу ме ва крај ње ре ла ти ви-
стич ке кон се квен це свој стве не пост мо дер ни стич ким кон цеп ци ја ма ко је по ла зе од иде је 
со ци јал ног кон трук ти ви зма у ја ком сми слу. Ово пи та ње је вр ло ва жно не са мо из те о-
риј ских раз ло га, већ и по ли тич ких.
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увер љи во сти ме диј ске по ру ке. С тим ци љем, ме ди ји ну де при хва-
тљи ве де фи ни ци је сва ко дне ви це.29)

Трај ност и по сто ја ност ме диј ских окви ра одр жа ва „кон тро лу 
над сва ко дне ви цом“, у том сми слу што они ути чу на јав ну пер-
цеп ци ју ствар но сти, и као та кви ве о ма су ва жни за одр жа ње по-
сто је ћег по рет ка. Ка да се у тур бу лент ним вре ме ни ма аку му ли ра ју 
по ја ве и до га ђа ји ко ји не мо гу би ти ту ма че ни при ме ном по сто је ћих 
ин тер пре та тив них окви ра, они по ста ју упит ни, и уко ли ко ни је мо-
гу ће ускла ђи ва ње но вих по ја ва и вла да ју ћих де фи ни ци ја, до ла зи 
до мо ди фи ко ва ња окви ра. „У дру штви ма са за шти ће ном сло бо дом 
ме ди ја, кон тро ла над сва ко дне ви цом ни ка да ни је пот пу на, јер су у 
оп ти ца ју раз ли чи те, че сто су прот ста вље не де фи ни ци је. У не де мо-
крат ским си сте ми ма, кон тро ла је ефи ка сна, јер се упра вља над ин-
стру мен ти ма за про из вод њу зна че ња, а не у до ме ну кон ку рен ци је 
раз ли чи тих ви ђе ња. Ме диј ска тра ди ци ја у њи ма по чи ва на стро гом 
над зо ру над си сте мом за про из вод њу пред ста ва о ствар но сти, чи-
ме се обез бе ђу је дво стру ка пре власт ода бра них ин тер пре та тив них 
фор му ла: и 'ин сти ту ци о нал на' (ди рект ном ин те гра ци јом ме ди ја у 
си стем вла сти) и 'са др жин ска' (про из вод њом по ру ка ко је фа бри ку-
ју по др шку за офи ци јел не по ли тич ке про јек те).“30) 

Ова ква “ме диј ска пре власт” отва ра про стор за де ло ва ње у 
прав цу кон тро ле јав ног мње ња и мо гу ћег оп стру и ра ња кри тич ког 
де ло ва ња јав но сти. На ру ку ова квим те жња ма иду и струк тур не 
ве зе ме ди ја као “се кун дар не де фи ни шу ће ин сти ту ци је” са “твор-
ци ма при мар них де фи ни ци ја” ствар но сти, зва нич ним из во ри ма 
ин фор ма ци ја ко ји ге не ри шу и кон тро ли шу ини ци јал не де фи ни ци-
је ствар но сти ( ин сти ту ци је др жа ве/вла де, ко мер ци јал не ор га ни-
за ци је, про фе си о нал на и син ди кал на те ла ). У ства ра њу ме диј ске 
де фи ни ци је ствар но сти, од но сно ин тер пре та ци ји ње них ре ле-
вант них про бле ма зна чај но уче ству ју, не по сред но или по сред но, 
твор ци „при мар них де фи ни ци ја ствар но сти“. Као “акре ди то ва ним 
из во ри ма” , ве за с ме ди ји ма пру жа им во де ћу уло гу у ре про ду ко-
ва њу ста но ви шта ко ја као има ју по вла шћен ста тус. По сма тра ни у 
пер спек ти ви ду го роч ног де ло ва ња, окви ри ко је на ме ће ве за ме ди ја 
и тво ра ца при мар них де фи ни ци ја мо гу би ти ва жан чи ни лац одр-
жа ва ња по сто је ћег ста ња. При том је уло га ме ди ја у фа во ри зо ва њу 
јед них и мар ги на ли зо ва ња дру гих „де фи ни ци ја ствар но сти“ кључ-
на.31)

29)  Ми ли во је вић, С., “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, стр. 235.

30)  Исто, стр. 241.

31) Ми ли во је вић, С. “Иде о ло шки рад ме ди ја”, Новасрпскаполитичкамисао, Vol. 8, Бе о-
град, 2001, с стр. 238-239.
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Ме диј ски окви ри пред ста вља ју ну жност, и то је не спор но. 
Ме ђу тим, пи та ње на ко је је те шко од го во ри ти ти че се гра ни це из-
ме ђу ну жног ни воа ме диј ског ин тер ве ни са ња у ствар но сти и ни воа 
ка да те ин тер вен ци је пре ла зе у сфе ру ма ни пу ла ци је.

Раз у ме ва ње ути ца ја ме ди ја у про це су њи хо вог по сре до ва ња 
дру штве не ствар но сти, би ће про дук тив но са мо ако схва ти мо на чи-
не ко ји ма се се об ли ко ва ње ме диј ских про из во да ко ри сти у усме-
ра ва њу раз ли чи тих чи но ва са зна ва ња и осе ћа ња, ка ко се су ге ри ше 
сми сао и фор ма ти ра зна чај при мље них ин фор ма ци ја. При том, уз 
ме диј ске ин тер пре та тив не окви ре као оп ште схе ме, спо соб ност 
чи та о ца или гле да о ца да раз ли чи то ин тер пре ти ра ме диј ске по ру ке 
је, у сва ком кон крет ном слу ча ју, огра ни че на дру штве ним и би о-
граф ским чи ни о ци ма ко ји об ли ку ју ин ди ви ду ал ни ин тер пре та тив-
ни оквир ре а го ва ња на ме диј ски про дукт. Са ма зна че ња ме диј ских 
тек сто ва но се од ре ђе не ни вое де тер ми на ци је, ко ји не ва ри ра ју у 
ве ли кој ме ри у про це су ин тер пре та ци је. Да кле, „ни во ’лич ног’ зна-
че ња стварасе око ме диј ских ар те фа ка та на осно ву ’би о граф ских 
чи ни ла ца’, али оно се при пи су је упра во као од го вор су ге стив ним 
и че сто пре за си ће ним озна чи те љи ма чи ји је по сао да пре ци зно ор-
га ни зу ју и усме ра ва ју де ко ди ра ње по ру ке, да ге не ри шу сми сао и 
ва жност, и што је мо гу ће ви ше усме ра ва ју осе ћа ња“. Та ко за пра во 
„чи та ње ме ди ја“ од стра не пу бли ке пред ста вља про дукт про жи ма-
ња две ју рав ни ин тер пре та тив них ин тен ци ја: рав ни  ин тен ци ја ме-
диј ског тек ста, као „про гра ми ра них зна че ња“ и ин тен ци ја ког ни-
тив них обра за ца ме диј ског ре ци пи јен та.32)

Уви ди у сло же ност про це са ине тер пре та ци је ме диј ских 
по ру ка упу ћу ју нас на ва жност про у ча ва ња „дру штве них усло ва 
ин тер пре та бил но сти“ као фак то ра ве ће или ма ње по год но сти за 
ма ни пу ла ци ју, и то га ка ко ови усло ви ва ри ра ју ме ђу раз ли чи тим 
вр ста ма пу бли ке, у раз ли чи тим дру штве но по ли тич ким, со ци о кул-
тур ним кон тек сти ма, за ви сно од ка рак те ра ко му ни ка циј ске/ме диј-
ске сфе ре, сте пе на де мо кра тич но сти од ре ђе ног дру штва и ни воа 
ње го ве по ли тич ке кул ту ре. 

*
**

Ра зно ли ке стра те ги је и тех ни ке ма ни пу ла ци је ко ји ма се те-
жи оства ри ва њу ути ца ја на ме диј ске ре ци пи јен те, с ци љем ин ду-
ко ва ња же ље них ре ак ци ја у ви ду пред ста ва, ста во ва, под све сних/
емо ци о нал них/ира ци о нал них ре а го ва ња, од но сно усме ра ва ња и 
фор ма ти ра ња са зна ња о дру штве ној/по ли тич кој ствар но сти, са-

32)  Бригс, А. Кол би, П., Уводустудијмедија, Clio, Бе о град, 2005, стр. 454-457, 465.
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став ни су део ре ал но сти ње ног ме диј ског по сре до ва ња. У нај оп-
шти јем сми слу, ме диј ске ма ни пу ла ци је за сни ва ју се на про гра ми-
ра њу та квих зна че ња ме диј ских по ру ка ко ја но се же ље не ни вое 
де тер ми на ци је. Реч је о су ге стив ним, „пре за си ће ним“ озна чи те љи-
ма чи ји је по сао да пре ци зно ор га ни зу ју и усме ра ва ју де ко ди ра ње 
ме диј ске по ру ке, од но сно чи та ње ме диј ског тек ста, да ге не ри шу 
од ре ђе ни сми сао и ва жност, и усме ра ва ју са зна ње и осе ћа ња при-
ма о ца ме диј ске по ру ке. Ме диј ски ре ци пи јент, као ак тив ни уче сник 
у про це су ин тер пре та ци је ме диј ске по ру ке, ту ма чи зна че ња су ге-
ри са на ин тен ци ја ма ме диј ског тек ста (про гра ми ра на ње го вим об-
ли ко ва њем), сле де ћи ди рек ци је тих ин тен ци ја, али и ру ко во де ћи 
се сво јом „са знај ном би о гра фи јом“, прет ход но усво је ним уви ди ма, 
ста во ви ма, пред ста ва ма, уве ре њи ма ко ја га од ре ђу ју спрам „те ме“ 
„про бле ма“о ко ме се го во ри у ме диј ском тек сту. Ши ри, дру штве ни, 
ко му ни ка циј ски кон текст „чи та ња“ ме диј ског тек ста, ко ји та ко ђе 
уче ству је ње го вој ин тер пре та ци ји, јер усло вља ва са зна ње по је дин-
ца о да тим про бле ми ма, пред ста вља и ме диј ска јав на рас пра ва ко ја 
се у јав ној сфе ри во ди о да тим те ма ма и про бле ми ма, а чи ји је он 
(мен тал ни) уче сник. 

Ка ко се овим тек стом на сто ја ло по ка за ти, про цес фор ми ра ња 
мње ња по је дин ца о про бле ми ма од оп штег зна ча ја, ко ји се од ви ја 
по сред ством ње го вог уче шћа у ме диј ској ко му ни ка ци ји, од но сно 
усва ја ња од ре ђе них „дис кур са ствар но сти“, мно го је ви ше од мо-
гу ћег, пер су а зном тех ни ком про гра ми ра ног де ло ва ња зна че ња ко ја 
ме диј ски тек сто ви ко је он иш чи та ва по сре ду ју. То нас вра ћа основ-
ној те зи овог ра да – да је сло же ност про це са ме ди ја ци је, од но сно 
фор ми ра ња зна че ња ме диј ских по ру ка о дру штве ној ствар но сти, 
као и не из ве сност/огра ни че ност ути ца ја ко ји ме диј ски по сре до ва-
на зна че ња има ју на фор ми ра ње (јав ног) мње ња о про бле ми ма од 
оп штег зна ча ја ко ји се ме диј ским по сре до ва њем ствар но сти ин тер-
пре ти ра ју, оба ве зу ју ћа по ла зни ца ис тра жи ва ња фе но ме на ме диј ске 
ма ни пу ла ци је.

На уч на ис тра жи ва ња ме диј ских ефе ка та, ко ја су про шла раз-
вој ни пут од те о ри је мак си мал них ме диј ских ефек та, пре ко те о ри је 
ми ни мал них ме диј ских ефе ка та до кул тур них сту ди ја ко је су у ана-
ли зу про це са ме ди ја ци је уве ле ин тер пре та тив не по ступ ке пу бли ке, 
од но сно „мо дел пре фе ри ра ног чи та ња“, со ци о кул тур ну усло вље-
ност дис кур са као ко до ва за ине тр пре та ци ју.33) Ме ђу тим, за мно-
ге ауто ре ко ји се ба ве про бле ми ма ме диј ског де ло ва ња, ме диј ским 
ма ни пу ла ци ја ма и њи хо вим ути ца ји ма оства ре ни на уч ни уви ди 

33) Ми ли во је вић, С., „Јав ност и иде о ло шки ефек ти ме ди ја“, Реч, 64.10, стр. 151-213, Бе о-
град, 2001. стр. 175.
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као да не ма ју зна ча ја. На и ме, у мно гим кон крет ним оп сер ва ци ја ма 
фе но ме на ме диј ских по ли тич ких ма ни пу ла ци ја, ни су раз гра ни че-
ни по ку ша ји ма ни пу ла ци је јав ним мње њем од њи хо вих ефе ка та; 
од но сно ана ли зе њи хо вих кон крет них при ме ра у ме диј ским тек-
сто ви ма и те зе о њи хо вим учин ци ма по и сто ве ћу ју се. То је че сто 
слу чај чак и у ли те ра ту ри ко ја ну ди уте ме ље не ана ли зе кон крет них 
при ме ра си сте мат ских по ку ша ја ме диј ске по ли тич ке ма ни пу ла ци-
је.34) 

Ка ко по ка зу ју ре ле вант ни уви ди со ци јал ноп си хо ло шких ис-
тра жи ва ња ути ца ја „тех но ло ги је убе ђи ва ња“ на ста во ве, уве ре ња и 
по на ша ња по је ди на ца, ње ни до ме ти су огра ни че ни, јер су по је дин-
ци „у ве ли кој ме ри от пор ни на деј ство по ру ка ко је се не укла па ју 
у њи хо ву сли ку све та и објек тив них окол но сти у ко ји ма се на ла зе, 
те да они „про ми шље но (ако не и не све сно) тра га ју са мо за оним 
ста но ви шти ма ко ја се по кла па ју са њи хо вим соп стве ним“.35) 

На кра ју тре ба ис та ћи да је у ин те ре су раз во ја ис тра жи ва ња 
функ ци о ни са ња са вре ме не јав но сти и јав не ме диј ске сфе ре да се 
оп сер ва ци је ве за не за фе но мен ме диј ских ма ни пу ла ци ја, као спој 
на чел них под ра зу ме ва ња ути ца ја и де скрип ци је кон крет них при-
ме ра, до пу ња ва ју сло же ним те о риј ским уви ди ма у ком плек сност 
ових про це са, њи хо ву со ци јал ноп си хо ло шку, кул ту ро ло шку и се-
ми о тич ку ра ван. 

MEDIAPRODUCTIONOFMEANING:
ACRITIQUEOFAREDUCTIONISTICNOTIONOF
RELATIONSHIPMEDIA-MESSAGE-PUBLICITY

Summary
In this pa per the aut hors tried to in ve sti ga te me dia me di a tion of 

so cial/po li ti cal re a lity re la ti on ships and pro ces ses of pu blic/pu blic opi-
nion con sti tu tion, star ting from the fun da men tal im por tan ce of pu bli-
city for a fun cti o ning of de moc racy and nor ma ti ve as sump ti ons re la ted 
to this fun cti o ning. On the one si de, an in ve sti ga tion of the re la ti on ship 
was un der ta ken with the aim to in di ca te a she er com ple xity of the me-
di a tion phe no me non and, on the ot her si de, to po int out to the spe ci fic 
kind of in flu en ce that this phe no me non has over the pro cess of pu blic 

34) На ве шће мо не ко ли ко па ра диг ма тич них при ме ра: Чом ски Н.,Нужнеилузије–контрола
умоваудемократскимдруштвима,Бе о град, 2000;Бар бу ло вић, С., Јев то вић, З.,Ра ки-
ће вић, Л.,По пи вић, М.,Амнезијајавностиодпропагандедотероризма,Бе о град, 2004, 
стр. 72.; Ка ра-Мур за, С., Манипулацијесвешћу, Пре во ди лач ка ра ди о ни ца Ро сић : "Ни-
ко ла Па шић", Бе о град, 2008.

35) Ва со вић, М., „Про па ганд не (убе ђи вач ке) тех ни ке у слу жби ма ни пу ла ци је јав ним мне-
њем“, Ети ка јав не ре чи, ур. З. Ва цић, ЦЛДС, 249-271, Бе о град, 2004, стр. 268.
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opi nion cre a tion con cer ning so me is su es of ge ne ral im por tan ce. The 
pur po se of the un der ta ken in ve sti ga tion con si sted in an at tempt to re-
veal a spe ci fic sim pli fi ca tion em bo died in an apri o ri sti cally bu ilt the sis 
of me dia ma ni pu la tion which tran sforms me dia pu blic in to an ag glo-
me ra te, that is, to of fer the o re ti cal evi den ce that me dia pu blic can not 
be uni vo cally re du ced to the ma ni pu la ti ons su bjec ted ag glo me ra te. A 
spe cial fo cus of ar gu men ta tion was di rec ted to ward the o re ti cal set tings 
of Vin cent Pri ce who, in his in ve sti ga tion, con nec ted con si de ra tion of 
in di vi dual cog ni tion wit hin con text of so cial gro up and pro cess of so-
cial struc tu ring of me dia pu blic in to pu bli city, by the me di a tion of so-
ci e tal com mu ni ca tion, that is, thro ugh fol lo wing me dia de ba tes on the 
is su es of ge ne ral im por tan ce. Ob ser va ti ons of a com ple xity of the pro-
cess of me dia me di a tion of so cial re a lity – par ti cu larly me dia pro duc-
tion of me a ning as well as con tem po rary me dia con di ti ons – seen as 
im por tant fac tors of me dia me di a tion, we re the fun cti ons of the the sis 
ar gu men ta tion that re duc tion of me dia pu blic in to me re ag glo me ra te is 
unac cep ta ble.
Key-words: me dia pro duc tion of me a ning, pu blic opi nion, pu blic sphe re, de-

moc racy, pu blic de ba te, pu blic, mass pu blic, mass me dia, me di a-
tion, me a ning, sig ni fi ca tion.
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Abstract
In this pa per the aut hors tried to in ve sti ga te me dia me di a tion of 

so cial/po li ti cal re a lity re la ti on ships and pro ces ses of pu blic/pu blic opi-
nion con sti tu tion, star ting from the fun da men tal im por tan ce of pu bli-
city for a fun cti o ning of de moc racy and nor ma ti ve as sump ti ons re la ted 
to this fun cti o ning. On the one si de, an in ve sti ga tion of the re la ti on ship 
was un der ta ken with the aim to in di ca te a she er com ple xity of the me-
di a tion phe no me non and, on the ot her si de, to po int out to the spe ci fic 
kind of in flu en ce that this phe no me non has over the pro cess of pu blic 
opi nion cre a tion con cer ning so me is su es of ge ne ral im por tan ce. The 
pur po se of the un der ta ken in ve sti ga tion con si sted in an at tempt to re-
veal a spe ci fic sim pli fi ca tion em bo died in an apri o ri sti cally bu ilt the sis 
of me dia ma ni pu la tion as a kind of per su a si ve me dia com mu ni ca tion 
which tran sforms pu blic in to ag glo me ra tion su bjec ted to its in flu en ces. 
A the o re ti cal in tro duc tion was aimed to pre sent, in short, the prin ci-
ples of pu bli city fun cti o ning in de moc ra tic so ci ety, na mely, to in tro du ce 
fun da men tal the o re ti cal con cepts, by ex pla i ning its use. Thus, the pa per 
star ted from di scur si ve no tion of pu blic de fi ned as a di scur si ve/me dia 
pu blic which ra ti o nally/re a so nably con tem pla te on the is su es of ge ne-
ral im por tan ce, and from the de fi ni tion of pu blic sphe re as in sti tu ti o nal, 
con cep tual, spi ri tual and me dia con di ti ons for the fun ction of pu bli city 
con ce i ved in this way; that is, as com mu ni ca ti ve com plex which as-
su mes pu blic ar ti cu la tion, idea ca ta lo gue, cog ni ti ve ma trix and me dia 
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com mu ni ca tion net works; as di scon ti nu o us, he te ro ge ne o us and ma ni-
fold pu blic spa ce only tem po ra rily and ab stractly uni fied by par ti cu lar 
sta bi lity of re la ti on ships wit hin pu blic re la ti ons dyna mics. The no tion 
of pu blic de ba te has its pla ce in this pa per as a con text pa ra dig ma tic for 
the so le pro cess of me dia com mu ni ca tion and as the pri mary con text 
of in for ming ci ti zens abo ut so cial/po li ti cal re a lity and its re le vant pro-
blems; as a con text which is re spon si ble for bu il ding of pu blic opi nion 
abo ut to pi cal, ge ne rally re le vant is su es of so cial re a lity. Furt her mo re, 
a con tro versy con cer ning the is sue whet her mass me dia pu blic can be 
uni vo cally re du ced to the ma ni pu la ti ons su bjec ted ag glo me ra te, that is, 
a the o re ti cal ar gu men ta tion why this is unac cep ta ble, is gi ven in the pa-
per. A spe cial fo cus of ar gu men ta tion was di rec ted to ward the o re ti cal 
set tings of Vin cent Pri ce who, in his in ve sti ga tion, con nec ted con si de ra-
tion of in di vi dual cog ni tion wit hin con text of so cial gro up and pro cess 
of so cial struc tu ring of me dia pu blic in to pu bli city, by the me di a tion 
of so ci e tal com mu ni ca tion, that is, thro ugh fol lo wing me dia de ba tes 
on the is su es of ge ne ral im por tan ce. Emp ha si zing the the sis, that mass 
audi en ce is be ing tran sfor med, or struc tu red, in to pu bli city thro ugh par-
ti ci pa tion in pu blic me dia de ba te, was a prin ci pal aim of this the o re ti cal 
re vi ew. Ob ser va ti ons of a com ple xity of the pro cess of me dia me di a-
tion of so cial re a lity, as well as con tem po rary me dia con di ti ons, we re 
the fun cti ons of the the sis ar gu men ta tion that re duc tion of me dia pu blic 
in to me re ag glo me ra te is unac cep ta ble. Re a lity sig ni fi ca tion, na mely, 
the pro cess of me dia pro duc tion of me a ning, was ob ser ved as a key 
phe no me non for un der stan ding of me dia me di a tion of re a lity, that is, as 
a spe ci fic re flec tion of all me dia ma ni pu la ti ve stra te gi es.



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.115-138.

138



УДК: 329.11(497.11)
Примљено: 14. фебруара 2011.
Прихваћено:  04. марта 2011.
Оригинални научни рад

Српска политичка мисао 
број 1/2011.

год. 18. vol. 31.
стр. 139-162.

139

ИНСТИТУЦИЈЕ 
И ПОЛИТИЧКИ  

СИСТЕМ   СРБИЈЕ

ОгњенПрибичевић
Институт друштвених наука, Београд

СРПСКАДЕСНИЦА:
ИЗАЗОВИИПЕРСПЕКТИВЕ*

Сажетак

У овом ра ду Др Ог њен При би ће вић ана ли зи ра  по ли тич ки 
раз вој нај ва жни јих пар ти ја де сни це у Ср би ји на кон 2000. – Де мо-
крат ске стран ке Ср би је и Срп ске ра ди кал не пар ти је од но сно Срп-
ске на пред не стран ке ко ја је на ста ла на кон рас це па ме ђу ра ди ка ли-
ма  кра јем 2008. го ди не. Аутор ука зу је на су прот не прав це раз во ја 
ових пар ти ја. Док се ДСС све ви ше уда ља ва ла од ЕУ и са мим тим 
изо ло ва ла од глав них по ли тич ких то ко ва и би ра ча, СНС  је на-
пра ви ла ра ди ка лан за о крет у од но су на ра ни ју по ли ти ку Срп ске 
ра ди кал не стран ке и по ста ла за го вор ник европ ског пу та Ср би је. 
Ове про ме не су у ве ли кој ме ри су зи ле  мо гућ ност  за са рад њу ове 
две стран ке, али и бит но сма њи ле шан се СНС да  на кон сле де ћих 
из бо ра ко нач но фор ми ра вла ду. Пре ма ми шље њу ауто ра,  у овом 

* Овај рад је део пројекта „Друштвене трансформације у процесу европских интеграција 
- мултидисциплинарни приступ „ који финансира Министарство науке и технологије 
Републике Србије. Бр. 47010
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тре нут ку,  из гле да да  СНС на власт мо же до ћи са мо пре ко ве ли ке 
ко а ли ци је са вла да ју ћом Де мо крат ском стран ком, што бар  за са да, 
обе стран ке од ба цу ју. 
Кључ не ре чи: де сни ца, по ли тич ке про ме не, ЕУ, кон сен зус.

На кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је фе бру-
а ра 2008 го ди не и рас па да Срп ске ра ди кал не стран ке сеп тем бра 
2008. го ди не до шло је до ве ли ке пре ком по зи ци је срп ске де сни це.  
Де мо крат ска стра на ка Ср би је је због при зна ња не за ви сно сти Ко-
со ва и Ме то хи је од стра не 22 чла ни це ЕУ  за у зе ла отво ре но ан ти 
ЕУ ста во ве  и од не ка да шњих два де се так по сто гла со ва  до шла у 
си ту а ци ју да се бо ри за цен зус од 5%. С дру ге стра не, на кон рас-
па да Срп ске ра ди кал не пар ти је,  но во фор ми ра на, знат но уме ре ни-
ја,  Срп ска на пред на пар ти ја на че лу са То ми сла вом Ни ко ли ћем и 
Алек сан дром Ву чи ћем је прак тич но пре у зе ла све не ка да шње Ше-
ше ље ве гла са че, сте кла и но ве и по мно гим ис тра жи ва њи ма јав ног 
мње ња на ла зи се на око 30%. На ло кал ним из бо ри ма одр жа ним то-
ком 2009. и 2010. у оп шти на ма Во ждо вац, Аран ђе ло вац, Ми о ни ци, 
Не го тин и Бор ова стран ка је осва ја ла из ме ђу 20% и 30% гла со ва. 
Оста так Срп ске ра ди кал не стран ке, на че лу са Во ји сла вом Ше ше-
љем гр че ви то се бо ри да пре ђе цен зус од 5%. 

Циљ овог ра да је да ука же на про ме не до ко јих је до шло уну-
тар пар ти ја срп ске де сни це и да по ку ша да од го во ри на пи та ње ка-
кве су ње не пер спек ти ве, по себ но уочи на ред них пар ла мен тар них 
из бо ра ко ји би тре ба ло да се одр же 2012. го ди не. 

Пад не ка да во де ће пар ти је срп ске де мо крат ске де сни це, Де-
мо крат ске стран ке Ср би је (ДСС)  за по чео је прак тич но од мах  на-
кон исто риј ске по бе де Во ји сла ва Ко шту ни це над  Сло бо да ном Ми-
ло ше ви ћем 2000. Во ји слав Ко шту ни ца је иза бран за пред сед ни ка 
Са ве зне ре пу бли ке Ју го сла ви је, а ње го ва пар ти ја је у окви ру ДО Са 
ушла у пр ву пост-Ми ло ше ви ће ву вла ду.  Већ 2001. ДСС на пу шта 
вла ду ДО Са  а не ду го за тим, не за ко ни том од лу ком, Пред сед ни-
штво ДО Са од у зи ма ДССу свих 45 по сла нич ких ман да та.  То ком 
2002.  Во ји слав Ко шту ни ца два пу та по бе ђу је на пред сед нич ким 
из бо ри ма у Ср би ји али због оп струк ци је ДО Са оба пу та из бо ри 
би ва ју по ни ште ни због не до вољ ног бро ја иза шлих би ра ча. На и ме,  
по та да шњем за ко ну би ло је нео п ход но да ви ше од 50% +1 би рач 
иза ђе на из бо ре да би они би ли ва же ћи. Та ко Во ји слав Ко шту ни ца 
и ње гов ДСС не успе ва ју да пре у зму из вр шну власт у Ср би ји иако 
три пу та за ре дом до би ја ју пред сед нич ке из бо ре у Ју го сла ви ји и 
Ср би ји (2000. и 2002) и јед ном пар ла мен тар не 2000. (као део ДО-
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Са). У јав но сти се фор ми ра ути сак о овој пар ти ји и ње ном ли де ру 
као нај ве ћим гу бит ни ци ма  5. ок то бар ских про ме на у Ср би ји.1)

Ипак, Ко шту ни чи на стран ка на пар ла мен тар ним из бо ри ма 
2003. осва ја 18% гла со ва и за јед но са Г17 и ко а ли ци јом Срп ског 
по кре та об но ве и Но ве Ср би је уз по др шку Со ци ја ли стич ке пар-
ти је Ср би је фор ми ра ма њин ску вла ду. Во ји слав Ко шту ни ца би ва 
иза бран за пре ми је ра те вла де. На ван ред ним пар ла мен тар ним из-
бо ри ма одр жа ним 2007. го ди не ко а ли ци ја ДСС и Но ве Ср би је је 
осво ји ла 16% а на на ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма одр жа ним 
го ди ну да на ка сни је 2008. све га 11%. По ред ни за так тич ких гре ша-
ка у шта се мо же убро ја ти и не по треб но рас пи си ва ње пред сед нич-
ких из бо ра 2004. на ко ји ма по бе ђу је кан ди дат Де мо крат ске стран ке 
Бо рис Та дић, кан ди до ва ње не по пу лар ног Дра га на Мар ши ћа ни на 
(ДСС) на истим из бо ри ма на ко ји ма он као пред став ник вла ди ног 
бло ка за у зи ма тек че твр то ме сто  као и Ко шту ни чи но рас пу шта ње 
вла де 2008. го ди не на кон че га ње го ва стран ка пре ла зи у опо зи ци ју, 
по сте пе ном али кон стант ном опа да њу ути ца ја ње го ве стран ке до-
при не ло је још не ко ли ко су штин ских раз ло га. Пр ви и нај ва жни ји је 
тај што је вр ло бр зо на кон 2000. Во ји слав Ко шту ни ца, иако по бед-
ник над Ми ло ше ви ћем на пред сед нич ким из бо ри ма 2000. не ким 
сво јим по те зи ма а пре све га пре ду гим за др жа ва њем Ми ло ше ви ће-
вог ше фа тај не по ли ци је Ра до ми ра Мар ко ви ћа и Ми ло ше ви ће вог 
ше фа ге не рал шта ба Не бој ше Пав ко ви ћа на њи хо вим по ло жа ји ма 
знат но из гу био на по др шци уну тар де мо крат ског бло ка гла са ча ко-
ји су га и до ве ли на власт. Гу бит ку ве ли ке  по пу лар но сти ко ју је 
ужи вао на кон 2000 до при не ло је и ње го во ту ма че ње 5 ок то бра као 
про ме не ре жи ма али не и ре во лу ци је што је до дат но ири ти ра ло 
нај твр ђе при ста ли це ДО Са. Убр зо за тим, ње го ви про тив ни ци из 
ДО Са су га по че ли оп ту жи ва ти, не рет ко са раз ло гом, за пак ти ра-
ње са оста ци ма прет ход ног ре жи ма. Ство рен је ути сак а по себ но 
ме ђу ути цај ним ин те лек ту ал ци ма и пред став ни ци ма ме ђу на род не 
за јед ни це да је гру па ци ја око пре ми је ра Ђин ђи ћа је ди на ре фор ми-
стич ка  стру ја док је Ко шту ни ци на пар ти ја озна че на као кон зер-
ва тив на и окре ну та про шло сти .2) Та ко је вре ме ном Ко шту ни ца од 
осво је них 53% гла со ва на пред сед нич ким из бо ри ма 2000. про тив 
Ми ло ше ви ћа и 18% осво је них гла со ва на пар ла мен тар ним из бо-
ри ма 2004. до шао до да на шње си ту а ци је у ко јој се ње го ва стран ка  

1) О развоју догађаја на политичкој сцени Србије после 2000. види више у Владимир 
Гоати, Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу, Fridrih Ebert Stiftung, 
Институт друштвених наука, 2006.

2) Огњен Прибицевиц, Rise and Fall of DOS, Serbian Politics from 2000 to 2003, Stubovi 
culture, 2010. стр. 25-26.
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бо ри да пре ско чи цен зус од 5%. Ова квом по ло жа ју у мно го ме је 
до при не ла и по ли ти ка ове стран ке ко ја се већ низ го ди на го то во ис-
кљу чи во ба ви на ци о нал ним пи та њем и про бле ми ма Ко со ва и Ме-
то хи ја за не ма ру ју ћи у ве ли кој ме ри го то во сва оста ла дру штве на 
пи та ња. Вр ло рет ко во де ћи пр ва ци ове пар ти је  исту па ју у јав но сти 
го во ре ћи о про бле ми ма не за по сле но сти, еко но ми је, ме ди ја, еко ло-
ги је, по ро ди це... У си ту а ци ји у ко јој су упра во ова пи та ња по ста ла 
цен трал на пи та ња ко ја ин те ре су ју гра ђа не и би ра че би ло је са свим 
оче ки ва но да и ДСС по ла ко иза ђе из ви до кру га про сеч ног гла са ча 
Ср би је.

Је дан од нај ва жни јих узро ка ве ли ког опа да ња ути ца ја Ко шту-
ни чи не пар ти је ти че се ње го вог ста ва пре ма ЕУ. Иако је ова пар ти ја  
још по чет ком 2000. ис ка зи ва ла из ве сне ре зер ве пре ма ЕУ ве за не 
за пи та ње Ко со ва и Ме то хи је оне су на ро чи то до шле до из ра жа ја 
на кон про гла ше ња не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи је  2008. го ди-
не и ње ног при зна ња од стра не 22 др жа ве ЕУ. По Ко шту ни чи ном 
ми шље њу по сто ји „су штин ска и не пре мо сти ва су прот ста вље ност 
Уста ва Ср би је, ко ји де фи ни ше да је Ко со во нео ту ђи ви део Ср би је 
и од лу ке 22 др жа ве чла ни це ЕУ да, ка ко се на во ди, про тив за ко ни то 
при зна ју Ко со во. За то су и све при че да су Ко со во и ЕУ одво је на 
пи та ња нај о бич ни ја про па ган да“ 3) Ли дер ДСС Ко шту ни ца сма тра 
да ула зак у ЕУ не тре ба да бу де основ ни циљ и да је по гре шна др-
жав на по ли ти ка чи ји је то основ ни циљ. У сво јој из ја ви Ко шту ни ца 
ка же: „да се уско ро на вр ша ва ју две го ди не од ка ко је ус по ста вље-
на по гре шна по ли ти ка са да шње вла сти да ЕУ не ма ал тер на ти ву. 
Ср би ја ће мо ра ти да про на ђе ал тер на ти ву јер ЕУ због сво јих про-
бле ма да ља про ши ри ва ња но вим чла ни ца ма ста вља на спо ре дан 
или сле пи ко ло сек“. Сто га је по ње го вом ми шље њу по треб но да се 
„уста но ви но ва на ци о нал на по ли ти ка ко ја за циљ има са му Ср би ју 
и њен уну тра шњи раз вој на нај бо љим европ ским вред но сти ма и 
стан дар ди ма ко ји су у ин те ре су на ше зе мље.“  Пре ма ње го вим ре-
чи ма, „тај циљ не ис кљу чу је у бу дућ но сти ни да це ло ви та Ср би ја, 
ако то бу де ре ал но, при сту пи ЕУ“4)

Ова кав став  ДСС не са мо да је до вео до опа да ња по др шке 
би ра ча јер пре ма свим ис тра жи ва њи ма ви ше од  60% гра ђа на Ср-
би је не дво сми сле но по др жа ва ула зак Ср би је у ЕУ не го и до по ма ло 
ап сурд не си ту а ци је у ко јој ова кву по ли ти ку ДСС кри ти ку ју  пред-
став ни ци пар ти ја прет ход ног ре жи ма Иви ца Да чић и То ми слав Ни-
ко лић. Та ко на при мер, го во ре ћи о раз ло зи ма због ко јих су ушли у 

3)  Блиц, 24.  јуни 2010.

4)  Блиц, 24. јуни 2010. 
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вла ду са Та ди ће вом ко а ли ци јом за Европ ску Ср би ју, а не са Ко шту-
ни чи ном Де мо крат ском стран ком Ср би је и Срп ском ра ди кал ном 
пар ти јом пред сед ник СПСа Да чић је ре као да је то би ло опре де ље-
ње со ци ја ли ста да се оства ри на ци о нал но и по ли тич ко по ми ре ње, 
да се иде ка Европ ској Уни ји и по себ но на гла сио да „ни је би ло од-
лу ке СПСа Ср би ја не би ишла ка ЕУ. Зна чи од лу ком СПСа Ср би ја 
иде ка ЕУ  а од лу ком Ко шту ни це она не би ишла ка ЕУ. То ли ко о 5. 
ок то бру“.5)  А То ми слав Ни ко лић се чак за пи тао шта би Во ји слав 
Ко шту ни ца уоп ште ра дио у по ли ти ци ако од у ста не од ЕУ.6) Та ко 
смо до шли у по ма ло ап сурд ну  си ту а ци ју да пар ти ја прет ход ног 
дик та то ра – СПС,  ко га се још увек ни је фор мал но и  јав но од ре кла,  
ис ти че да се за ла же за пут европ ских ин те гра ци ја на су прот  про - 
де мо крат ском и  про - европ ском по бед ни ку Во ји сла ву Ко шту ни ци 
над тим истим дик та то ром 2000. 

ДСС је има ла дру га чи ји став од сво јих пе то ок то бар ских ко-
а ли ци о них парт не ра и у по гле ду осу де зло чи на по чи ње ног над бо-
шњач ким ста нов ни штвом у Сре бр ни ци. 

Во ји слав Ко шту ни ца и ДСС су осу ди ли и до но ше ње ре зо лу-
ци је о зло чи ну у Сре бр ни ци у скуп шти ни Ср би је  31 мар та 2010 го-
ди не сма тра ју ћи да та квом  ре зо лу ци јом ак ту ел на власт по ни жа ва 
соп стве ни на род. Во ји слав Ко шту ни ца је ис та као да је: „не чо веч на 
и не мо рал на по ли ти ка ко ја ко ја пут у Евро пу ути ре пре ко раз два ја-
ња мр твих и ома ло ва жа ва ња  не ви них срп ских жр та ва.“ Пре ма ње-
го вом ми шље њу „та кав пут не во ди ни куд осим у по ни жа ва ње соп-
стве ног на ро да. Ако скуп шти на Ср би је уме сто јед не де кла ра ци је 
ко јом се осу ђу ју сви рат ни зло чи ни тре ба да до не се не ку по себ ну 
де кла ра ци ју, он да би то тре ба ло да бу де де кла ра ци ја о Ја се нов цу 
где је из вр шен ге но цид над на шим на ро дом“. 7) 

Са свим су про тан по ли тич ки раз вој  има ла је гру па ци ја уну-
тар Срп ске ра ди кал не стран ке пред во ђе на То ми сла вом Ни ко ли ћем 
и Алек сан дром Ву чи ћем ко ја је пре шла пут од екс трем но на ци-
о на ли стич ке до пар ти је уме ре не де сни це. Нај зна чај ни је про ме не 
но во фор ми ра на пар ти ја, Срп ска на пред на пар ти ја, на ста ла на кон 
на пу шта ња Срп ске ра ди кал не стран ке од стра не То ме Ни ко ли ћа и 
Алек сан дра Ву чи ћа,  је оства ри ла у по гле ду ста ва пре ма ЕУ, САД, 
пи та њи ма то ле ран ци је и де мо кра ти је али и у по гле ду Ко со ва и Ме-
то хи је, са рад њи са су дом за рат не зло чи не у Ха гу као и осе тљи вим 

5)  Курир, 23. октобар 2008.

6)  Политика,  8. децембар 2008.

7)  Глас јавности, Београд, 3. фебруар, 2010.
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пи та њи ма из про шло сти СРС као што је осу да уби ства пре ми је ра 
Зо ра на Ђин ђи ћа. 

То ком де ве де се тих го ди на ви ше пу та СРС  је сво јом по др-
шком омо гу ћи ла Со ци ја ли стич кој пар ти ји Ср би је да оста не на вла-
сти,  24 ма ра та 1998 го ди не ула зи у вла ду са СПСом,  а не рет ко у 
сво јим на сту пи ма, ње ни ли де ри Во ји слав Ше шељ, То ма Ни ко лић 
и Алек сан дар Ву чић су  оста вља ли ути сак екс трем ни јих на ци о-
на ли ста и од са мих СПСо ва ца.8) Због то га је  Ха шки три бу нал за 
рат не зло чи не по чи ње не на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је  рас пи-
сао по тер ни цу за ли де ром ове стран ке Во ји сла вом Ше ше љом ко ји 
се сам до бро вољ но пре дао 2003 го ди не. Су ђе ње је још увек у то ку. 
Ни на кон од ла ска Во ји сла ва Ше ше ља у Хаг  ли де ри ове стран ке 
Ни ко лић и Ву чић ни су би ли спрем ни да осу де не ке од нај те жих 
зло чи на прет ход ног ре жи ма по пут уби ства но ви на ра Слав ка Ћу ру-
ви је 1999. Још то ком 2007 и по чет ком 2008 Ни ко лић је го во рио да 
„Рат ко Мла дић не тре ба да за вр ши у Ха гу јер је срп ски хе рој“, „да 
на ма не тре ба ју ни ЕУ, ни САД, ни ЦИА јер смо ми Ср би, из гле да, 
са ми се би до вољ ни“, да „не ће мо да раз го ва ра мо са ЕУ све док не 
од у ста не од не за ви сно сти Ко со ва“. 9)

На кон пар ла мен тар них  из бо ра 2008. до шло је до рас це па 
ове пар ти је на уме ре ни је кри ло на че лу са То ми сла вом Ни ко ли ћем 
ко ји је фор ми рао Срп ску на пред ну стран ку 21 ок то бра 2008. го-
ди не  и екс трем но, ко је је оста ло вер но Во ји сла ву Ше ше љу. Вр ло 
бр зо и Алек сан дар Ву чић се при дру жио Ни ко ли ћу и по стао ње гов 
за ме ник.  Већ на пр вим ло кал ним из бо ри ма по ка за ло се да је Ни-
ко лић не са мо пре у зео го то во це ло би рач ко те ло ра ди ка ла већ и 
не ке но ве гла са че та ко да се ње гов са да шњи реј тинг кре ће око 30% 
. Ше ше ље ви ра ди ка ли су оста ли на не ких 5%.  

 Од мах по фор ми ра њу,  но ва пар ти ја је учи ни ла не ко ли ко 
зна чај них ко ра ка у прав цу  на пу шта ња ра ни је по ли ти ке Срп ске ра-
ди кал не стран ке, сми ри ва ња по ли тич ких стра сти као и сма њи ва ња 
раз ли ка из ме ђу во де ћих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у по гле ду 
не ких кључ них дру штве них и по ли тич ких пи та ња као што су од-
нос пре ма ЕУ и пи та ње КиМ.10)  Фор ми ра ње но ве пар ти је Ни ко лић 
је обра зло жио же љом да се пре ки не са по гре шним са ве ти ма ко ји 
су до ла зи ли од Во ји сла ва Ше ше ља из Ха га.  На су прот  ра ни јој ан-

8) Види више у Огњен Прибићевић, “1999 Changing Fortunes of the Serbian Radical Right“, 
у књизи The Radical Right in Central and Eastern Europe since 1990, The Pennsylvania 
State University Press, стр. 193-213.

9)  Блиц, 14 новембар 2010

10) У једном интервју Тома Николић је рекао: „да смо сви ми који нешто значимо на 
политичкој сцени отприлике сличних ставова“, Политика, 30. август 2010.
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ти - ЕУ и ан ти - САД по ли ти ци ра ди ка ла но ва пар ти ја Ни ко ли ћа и 
Ву чи ћа сма тра да се у ин те ре су Ср би је мо ра са ра ђи ва ти и са   ЕУ 
и са  САД. Та ко на при мер, Т. Ни ко лић ка же да: „за пра во Та ди ће ва 
по ли ти ка ни је ло ша не го да се не спро во ди. Не мо гу да ка жем да је 
ло ша по ли ти ка би ти у ЕУ, да је ло ше не при зна ти не за ви сност Ко-
со ва и Ме то хи је, да је ло ша по ли ти ка чвр шће ве зи ва ње са Ру си јом. 
Са мо већ де сет го ди на че ка мо да ови на вла сти то спро ве ду и са да 
је по след њи мо ме нат, да се то ко нач но и ура ди. И оче ку јем да ће 
гра ђа ни Ср би је са да да ти по ве ре ње не ком дру гом за то.“11) Ко ли ко 
се по ли тич ка сце на Ср би је про ме ни ла по твр ђу је и сле де ћа оце на Т. 
Ни ко ли ћа, не ка да шњег же сто ког про тив ни ка ула ска Ср би је у ЕУ. 
Он са да ка же да „већ ду же вре ме че ка од го вор од пред сед ни ка ДСС 
В. Кошт ни це да ли је он од у стао од ула ска у ЕУ. Јед но став но не мо-
же те да пра ви те ко а ли ци ју са не ким ко је од у стао од ула ска у ЕУ, 
не раз у мем шта би он уоп ште и ра дио у по ли ти ци“.12)  Исти став 
по но вио је и ње гов за ме ник А. Ву чић ре кав ши да Евро па не тра жи 
и не ће тра жи ти од Ср би је да  фор мал но при зна Ко со во и то је ма ли, 
али не за не мар љив оквир у ко јем Ср би ја мо же да игра, да че ка по-
вољ ни ји тре ну так за сво ју по ли тич ку офан зи ву, раз ви ја ра зо ре ну 
еко но ми ју и ја ча ути цај у ре ги о ну... Мо ра мо да ра ди мо за Ср би ју 
нај бо ље што мо же мо, али без Евро пе то не ће мо мо ћи.13) 

Тран сфор ма ци ја по ли ти ке СНС у по гле ду ње ног ста ва пре-
ма ЕУ је на ста вље на  на кон по се те Ни ко ли ћа и Ву чи ћа Бри се лу 
и њи хо вог раз го во ра са чел ни ци ма Европ ске ко ми си је кра јем ју ла 
2010. На кон по врат ка у Бе о град Т. Ни ко лић је из ја вио да „Ср би ја 
не ма пер спек ти ву ако не бу де чла ни ца ЕУ“14) а А. Ву чић је ре као 
да Ср би ја тре ба да са ра ђу је и са Ру си јом и са Ки ном „али из ви ни-
те, нај ва жни ји парт нер Ср би је мо ра да бу де ЕУ“.15) По сле ова квих 
из ја ва Ву чи ћа и Ни ко ли ћа у ве зи ЕУ те шко је оче ки ва ти да би се 
они мо гли вра ти ти на ста ре по зи ци је а да то не до ве де до пот пу ног 
уру ша ва ња њи хо вог по ли тич ког кре ди би ли те та. 

И  ка да је реч о од но си ма са САД ова дво ји ца по ли ти ча ра су 
на пра ви ла пот пу ни обрт. Та ко са да на кон по врат ка из Wаш ингтона 
А. Ву чић из ја вљу је да су „Нај бо љи од но си са Аме ри ком ви та лан 

11)  Политика, 8. децембар 2008.

12)  Политика, 8. децембар 2008.

13)  Новости, 16. јуни 2010. 

14)  Б92, 20 јул 2010.

15)  Press, . август 2010.
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ин те рес на ро да и др жа ве јер без по др шке САД ни је мо гу ће оства-
ри ти ни је дан иоле ва жни ји спољ но по ли тич ки циљ.“16)

По ли ти чар ко ји је ра ни је био по знат по не то ле ран ци ји и 
агре сив ним па и на сил нич ким из ја ва ма са да се пи та ка ко то да вла-
сти у Ср би ји : „не мо гу да обез бе де геј па ра ду. Не мо рам да во лим 
геј па ра ду, али сви ко ји уче ству ју у њој мо ра ју да бу ду обез бе ђе ни. 
Ни ко не мо же да им угро жа ва фи зич ки ин те гри тет“.17)  И ње гов 
пред сед ник То ма Ни ко лић се у јед ном ин тер вјуу сам при се ћа да 
је не по сред но пред уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа по ру чи вао: „ре ци те 
му да је и Ти то пред смрт имао про бле ма са но гом“ и са да се, ка-
ко ка же,  ка је због то га и до да је: „На из ве стан на чин сам се огре-
шио и по сле уби ства Зо ра на Ђин ђи ћа смо гао сам сна ге, по ште ња и 
људ ско сти да се из ви ним, још док је Во ји слав Ше шељ ко ман до вао 
сва ком мо јом иде јом“18).

Ве ли ку про ме ну пред ста вља и став ове стран ке пре ма са рад-
њи са су дом у Ха гу. За раз ли ку од  2007. ка да је го во рио  да Рат ко 
Мла дић не тре ба да за вр ши у Ха гу јер је срп ски хе рој,  2010.  То-
ми слав Ни ко лић са да ка же да: „оба ве зе пре ма Ха гу мо ра ју да се 
ис пу не, што под ра зу ме ва и хап ше ње Рат ка Мла ди ћа и Го ра на Ха-
џи ћа“19)

Мо жда је још ва жни ја про ме на ста ва ове стран ке у ве зи осу-
де зло чи на над бо шњач ким ста нов ни штвом у Сре бр ни ци. Та ко на 
при мер,  за ме ник пред сед ни ка СНС Алек сан дар Ву чић је из нео 
ми шље ње да је у „Сре бр ни ци по чи њен стра ви чан зло чин и сра мо-
та ме је да ка жем да љу ди ко ји су по чи ни ли тај зло чин при па да ју 
истом на ро ду ко јем при па дам и ја“.20) Овај став у ве зи зло чи на у 
Сре бр ни ци А. Ву чи ћа је из у зет но зна ча јан ис ко рак у прав цу сми-
ри ва ња по ли тич ких стра сти у ре ги о ну  и уме ра ва ња срп ске по ли-
ти ке иако, као што ће мо убр зо ви де ти ње га у пот пу но сти не де ли 
и ње го ва стран ка и шеф ње го ве стран ке То ми слав Ни ко лић. Та ко 
су при ли ком гла са ња о ре зо лу ци ји о Сре бр ни ци по сла ни ци СНС   
на пу сти ли скуп штин ску са лу а пред сед ник СНС То ма Ни ко лић је 
ре као да је Де кла ра ци ја о Сре бр ни ци тре ба ло да из гле да пот пу но 
дру га чи је, да у њој бу ду осу ђе ни сви зло чи ни, ка ко над Ср би ма, 
та ко и зло чи ни ср ба, а по себ но да се апо стро фи ра зло чин у Сре-

16)  Политика, 5. октобар 2009.

17)  Политика, 30. септембар 2009.

18)  Блиц, 30. јун 2010.

19)  Б92. 10. новембар 2010.

20)  Политика, 21. јануар 2010.
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бр ни ци, што ме ни ни је про блем да се ура ди.21)  Ин те ре сант но је 
при ме ти ти да се и на овом пи та њу ви ди да, упр кос то ме што ни 
СНС ни ДСС ни су би ле за ре зо лу ци ју о Сре бр ни ци у об ли ку ко ју 
је по ну ди ла ко а ли ци ја око ДС ипак и ов де по сто ји раз ли ка из ме ђу 
две пар ти је. На и ме, по сла ни ци ДСС су гла са ли про тив док је СНС 
од лу чи ла да се уз др жи при ли ком гла са ња и та ко опет  за у зе ла став 
ко ји је бли жи вла да ју ћој европ ској ко а ли ци ји на че лу са ДС  у од-
но су на ДСС. 

Јед на од нај ва жни јих  про ме на у од но су на ра ни ју по ли ти-
ку СРС ти че се ста ва пре ма КиМ. У су шти ни,  СНС  је, у ве ли кој 
ме ри,  при хва ти ла зва нич ну по ли ти ку Та ди ће ве вла де пре ма КиМ  
ко ја се сво ди на то да се у ве зи овог пи та ња на ста ви ди ја лог са ЕУ 
али да се не при зна не за ви сност Ко со ва.  То по твр ђу ју и ре чи То-
ме Ни ко ли ћа  ко ји ка же да: „ мо ра мо да схва ти мо да се на Ко со ву 
ста би ли зо ва ла не ка ква власт али да ми ни ка да не сме мо да при зна-
мо да је то по ста ла др жа ва.“ Ре ше ње пре ма ње го вим ре чи ма тре ба 
тра жи ти у ди ја ло гу са ве ли ким си ла ма и по себ но ЕУ јер ка ко ка же: 
„Ср би ја да нас мо ра да во ди ра чу на шта о то ме ми сле љу ди у ЕУ.“22)  
Та ко ђе,  Ни ко лић тра жи од Та ди ћа да му ка же шта је исти на у из ја-
ва ма не ких ам ба са до ра ве ли ких си ла у Бе о гра ду да Ср би ја не мо же 
у ЕУ ако не ре ши про блем са КиМ. Он тра жи од вла сти да ка жу: 
„шта је исти на у при чи да мо же мо да уђе мо у ЕУ без ре ша ва ња ста-
ту са Ко со ва. Уко ли ко је, ме ђу тим,  исти на да За пад тра жи при зна-
ње а власт ка же да не ће то да ура ди, он да и СНС же ли да при хва ти 
да сно си од го вор ност за та кву по ли ти ку јер ће он да у Ср би ји те же 
да се жи ви“, ка же Ни ко лић23)

Што је по себ но ин те ре сант но, Ни ко лић не са мо да се ну ди 
да при хва ти од го вор ност за евен ту ал не по сле ди це вла ди не по ли-
ти ке пре ма КиМ не го и кри ти ку је по је ди не из ја ве ми ни стра спољ-
них по сло ва  Је ре ми ћа у ве зи Ко со ва и Ме то хи је  . Та ко на при мер, 
на пи та ње но ви на ра: По др жа ва те ли он да став Је ре ми ћа да ће мо у 
слу ча ју усло вља ва ња иза бра ти КиМ а не ЕУ? Ни ко лић од го ва ра : 
„Тај став је груб и не при ли чи ди пло ма ти . Као опо зи ци о нар ја бих 
то мо гао да из го во рим али шеф ди пло ма ти је је  мо рао да на ђе дру-
га чи је ре чи . Ја бих ре као оно што је под на шим при ти сци ма го во-
рио Та дић у по след њих го ди ну и по да на. Бра ни ће мо Ко со во свим 

21)  Б92, 27. јуни 2010.

22)  Политика, 30. август 2010.

23)  Политика, 30. јуни 2010.
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сред стви ма и на сту па ти ка ЕУ. И не по ста вљај те та кав услов јер га 
ми не ће мо ис пу ни ти“ 24) 

На кон од лу ке Ме ђу на род ног су да прав де у Ха гу да са мо про-
гла ше на не за ви сност Ко со ва и Ме то хи је ни је у су прот но сти са ме-
ђу на род ним пра вом СНС је оти шла и ко рак да ље у сво јој по ли ти ци 
у ве зи Ко со ва и ЕУ. На и ме, ову од лу ку Ме ђу на род ног су да СНС је 
оце ни ла као ве ли ки по раз Та ди ће ве вла де и упо зо ри ла да ње на од-
лу ка да у сеп тем бру 2010 иза ђе пред Скуп шти ну УН са соп стве ном 
ре зо лу ци јом мо же до ве сти до но вог, још ве ћег по ра за Ср би је.  Али 
за раз ли ку од Ко шту ни ци ног ДСС ко ји је исто та ко упо зо рио на 
ту опа сност и пред ло жио да се  Ме ђу на род ном су ду ту жи по је ди-
нач но не ка од зе ма ља ко је су при зна ле не за ви сност Ко со ва СНС је 
вла ду оп ту жио из са свим су прот них раз ло га. На и ме, за ме ник пред-
сед ни ка СНС Ву чић је оп ту жио вла ду и пред сед ни ка Та ди ћа да ни-
су тре ба ли да под но се соп стве ну ре зо лу ци ју не го да су тре ба ли да 
са ЕУ уса гла се ре зо лу ци ју у ве зи КиМ. Та ко А. Ву чић ка же : „Ни је 
тре ба ло ова ко ка ко је то вла да ура ди ла. Ни је то до дво ра ва ње би ло 
ко ме у ЕУ, већ је реч о то ме да СНС во ди ра чу на о срп ским ин те ре-
си ма. А да ли ће срп ски ин те рес би ти оства рен ако до жи ви мо још 
је дан но ка ут у УН. Не ће.... Али ми смо тог да на чу ли Та ди ћа ко ји 
је са оп штио да ће за по че ти раз го во ре са зе мља ма ЕУ и да ће мо 
уса гла си ти ре зо лу ци ју. Два да на по сле то га би ли смо све до ци да 
се то ни је до го ди ло“. 25) Исти став по но вио је и пред сед ник СНС 
То ма Ни ко лић ре кав ши да би он, да је на вла сти, ре зо лу ци ју пи сао 
у до го во ру са ЕУ.26) 

Не ко ли ко не де ља ка сни је вла да је про ме ни ла свој став. Од-
у ста ла је од сво је ре зо лу ци је о КиМ и иза шла пред скуп шти ну УН 
са за јед нич ком, ком про ми сном  ре зо лу ци јом са ЕУ, упра во она ко 
ка ко су пред ла га ли на пред ња ци. Та ко смо до шли у по ма ло не ве-
ро ват ну па и ап сурд ну си ту а ци ју да пар ти ја ко ја је на ста ла на кон 
по де ла у нај ек стрем ни јој  на ци о на ли стич кој гру па ци ји у Ср би ји 
оп ту жу је вла ду, ко ја је до би ла из бо ре за хва љу ју ћи свом ЕУ опре-
де ље њу, да у по гле ду ре ша ва ња про бле ма Ко со ва и Ме то хи је ни је 
до вољ но са ра ђи ва ла са ЕУ. Оту да и за вр шна ре че ни ца А. Ву чи ћа у 
већ по ме ну том ин тер ву ју зву чи ло гич но и про из и ла зи из све га до 
са да ре че ног у ве зи но вог ста ва на пред ња ка. На пи та ње но ви на ра 
шта ра ди ти по сле од лу ке Ме ђу на род ног су да он ка же да пут Ср би-
је тре ба да бу де: „ЕУ и са чу ва ти све што мо же мо од Ко со ва и Ме-

24)  Новости, 19. март  2010.

25)  Press, 1 август 2010.

26)  Политика, 30. август 2010.
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то хи је“. 27)  Та ко, за раз ли ку од вла де ко ја је бар до ско ра,  тач ни је, 
до сеп тем бра 2010 го ди не у нај ма њу ру ку,  та два ци ља ста вља ла 
у исту ра ван, а пред сед ник Ср би је  и ми ни стар спољ них по сло ва  
го во ри ли  да се, уко ли ко се по ста ви ди ле ма Ко со во или ЕУ, Ср би-
ја  мо ра од лу чи ти за КиМ,  пред став ни ци не ка да нај ек стрем ни је 
на ци о на ли стич ке гру па ци је ин ди рект но,  али вр ло ја сно ка жу да 
је при о ри тет ЕУ и при том са чу ва ти све што је мо гу ће од КиМ.  За-
ни мљи ва и ка пи тал на про ме на у срп ском по ли тич ком жи во ту. Она 
пре све га го во ри о праг мат ском кур су на пред ња ка и при хва та њу 
ре ал но сти од стра не пред став ни ка СНС ко ји су ја сно пре по зна ли 
да је огром на ве ћи на гра ђа на Ср би је опре де ље на за ЕУ и у ве ли кој 
ме ри умор на од све га што се ти че Ко со ва и Ме то хи је. На рав но,  ов-
де не тре ба за бо ра ви ти да је пред став ни ци ма опо зи ци о не стран ке 
мно го лак ше да из ри чу та кве оце не у ве зи Ко со ва и Ме то хи је од 
пред став ни ка вла сти ко ји има ју ве ли ку од го вор ност за сво је по те-
зе, а по себ но оне ко ји се ти чу про бле ма Ко со ва и Ме то хи је.

Ме ђу тим, исти не ра ди,  тре ба ре ћи да је, све га не ко ли ко не-
де ља ка сни је,  на кон што је вла да од лу чи ла да иза ђе пред УН са за-
јед нич ком, ком про ми сном  де кла ра ци јом са ЕУ у ве зи КиМ,  СНС 
оп ту жи ла вла ду да је „од у ста ла од сво је до са да шње по ли ти ке и ЕУ 
и   КиМ “28) и ти ме у из ве сној ме ри до ве ла у пи та ње кре ди би ли тет 
сво је но ве по ли ти ке пре ма ЕУ као и озбиљ ност прет ход не кри ти-
ке вла де због то га што не до вољ но са ра ђу је са ЕУ. На и ме, упра во 
је СНС, као што смо по ка за ли,  то ком сеп тем бра 2010.  за ме ри ла 
вла ди што не пи ше ре зо лу ци ју са ЕУ а он да ка да је вла да упра во то 
ура ди ла, кри ти ко ва ла  је да је „ ис пу сти ла“ Ко со во из сво је по ли-
ти ке. Ипак, све ово мо же да се пред ста ви и као нор ма лан по ку шај 
опо зи ци је да на ђе про стор за кри ти ку вла де. С дру ге стра не, с об-
зи ром да је ов де реч о пи та њи ма ко ја би тре ба ла да бу ду део ши рег 
на ци о нал ног кон сен зу са, о че му смо већ го во ри ли, СНС би се мо-
гла оп ту жи ти и за нео д го вор но по на ша ње и де ло ва ње. 

Све у све му и ова ко ка ко је, мо ра се при ме ти ти да је оства-
рен зна ча јан на пре дак у од но су на про шлост ка да је реч о од но си ма 
вла сти и опо зи ци је у Ср би ји.29) Ов де сва ка ко тре ба спо ме ну ти  ве-
ли ку за слу гу пред сед ни ка Та ди ћа ко ји је сво јим по те зи ма у ве ли кој 
ме ри из ме нио чи та ву по ли тич ку сце ну Ср би је. Ту пре све га ми-
слим на по др шку одва ја њу Ни ко ли ћа и Ву чи ћа од Ше ше ља и СРС  

27)  Press, 1. август 2010.

28) А.Вучић, Политика, 27. септембар 2010.

29) О односима између власти  и опозиције у време Милошевићевог режима види више у 
књизи Огњен Прибићевић, Власт и опозиција у Србији, Б92, 1997. 
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али и Де кла ра ци ју о по ми ре њу пот пи са ну из ме ђу ДС и СПСа 2008. 
Овим по те зи ма Та дић је у ве ли кој ме ри, па и од лу чу ју ће до при нео 
сми ри ва њу стра сти и уме ра ва њу по ли тич ке сце не у Ср би ји, по че-
му ће ве ро ват но и нај ви ше оста ти упам ћен у но ви јој по ли тич кој 
исто ри ји Ср би је.30) 

Има ју ћи у ви ду  по ме ну ти су прот ста вље ни  раз вој две во де-
ће пар ти је де сни це у Ср би ји по ста вља се пи та ње ка ква је пер спек-
ти ва њи хо вих од но са и  ка кви су њи хо ви из гле ди уочи на ред них 
из бо ра ко ји би тре ба ло да се одр же 2012. го ди не. Не ко ли ко ло кал-
них из бо ра одр жа них то ком 2009.  и 2010. ја сно су по ка за ли да се 
Ср би ја по сте пе но де ли на две ве ли ке пар ти је - ДС и СНС али да 
ни јед на не ће мо ћи да вла да без од го ва ра ју ће ко а ли ци о не по др шке 
ма њих пар ти ја. И упра во ту ле жи и глав ни про блем  СНС  чи ји ко а-
ли ци о ни по тен ци јал упр кос свим про ме на ма још увек ни је до вољ-
но ве ли ки да би мо гао да обез бе ди по др шку за фор ми ра ње сле де ће 
вла де, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи.  Ве ћи на дру гих пар ти ја 
ко је има ју шан се да пре ђу цен зус су уз ДС по пут СПСа, Г17, Ли бе-
рал но де мо крат ске пар ти је.

С дру ге стра не,  као мо гу ће  ко а ли ци о не парт не ре ко ји се на-
ла зе на де сни ци СНС има  ДСС и СРС са ко ји ма има мно го ви ше 
та ча ка су ко бља ва ња не го збли жа ва ња. У слу ча ју од но са са СРС од-
но се ове две стран ке не оп те ре ћу је са мо чи ње ни ца да су Ни ко лић 
и Ву чић на пу сти ли СРС и прак тич но од ву кли на сво ју стра ну ње не  
би ра че већ и  још не по твр ђе не ин фор ма ци је ко је су се по ја ви ле у 
ме ди ји ма то ком ју ла 2010.  да је ли дер СРС Во ји слав Ше шељ на-
ру чио уби ство Ни ко ли ћа. Сам Ни ко лић је ре као да је до био ин фор-
ма ци је са нај ви шег др жав ног ни воа да је Ше шељ на ру чио ње го во 
уби ство и да он ве ру је у исти ни тост тих ин фор ма ци ја јер  „не зна 
шта се де ша ва са чо ве ком ко га го ди на ма ни је ви део у нор мал ном 
ста њу. ... Ја сам фо ку си ран као узрок не стан ка СРС. ... Са да од те 
стран ке не ма ни шта и ту се ру ши жи вот Во ји сла ва Ше ше ља и он 
за со бом по вла чи све дру ге.„31) Исти став Ни ко лић је по но вио и 
у ин тер вјуу По ли ти ци у ко ме је по но вио да је „мо гу ће да је Ше-
шељ на ру чи лац атен та та на ње га“32) А ње гов за ме ник Алек сан дар 
Ву чић је свог до ју че ра шњег ко ле гу и пред сед ни ка Во ји сла ва Ше-
ше ља на звао „мон стру мом“.33) Све ове ин фор ма ци је Во ји слав Ше-

30) О политичком помирењу у Србији види више у Огњен Прибићевић : „Изазови 
политичког помирења у Србији“ стр.  74-91.  у Зборнику Међуетнички односи у 
функцији помирења, Konrad Adenauer Stiftung, 2010. 

31)  Блиц,  1. јули 2010

32)  Политика, 30. јуни 2010. 

33)  Press, 9. јули 2010.
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шељ је нај о штри је де ман то вао и ту жио ме ди је ко ји су их об ја ви ли.  
На рав но да је по сле ова квих оп ту жби те шко оче ки ва ти да ове две 
стран ке има ју би ло ка кав од нос а ка мо ли са рад њу. Та кву мо гућ-
ност ис кљу чио је и сам То ми слав Ни ко лић.  

С дру ге стра не,  ни са ДСС од но си СНС ни су та кви да би се 
са си гур но шћу мо гло ре ћи да ће на кон на ред них из бо ра ове две 
стран ке на пра ви ти до го вор око евен ту ал ног  уче шћа у вла сти. Са-
свим су прот но, мо гло би се ре ћи да је те шко оче ки ва ти да се та ква 
са рад ња ус по ста ви, чак и у слу ча ју да ове стран ке осво је ве ћи ну у 
на ред ном пар ла мен ту, што у овом тре нут ку не из гле да мно го ве ро-
ват но. Од но се ове две стран ке оп те ре ћу је не ко ли ко фак то ра. Пр во, 
као што смо ви де ли,  ДСС убр за но фор му ли ше но ву „на ци о нал ну 
по ли ти ку“ чи ја је осно ва став да по ли ти ка пре ма ЕУ има ал тер на-
ти ву. Но ва на ци о нал на по ли ти ка за ко ју се за ла же ДСС у ве ли кој 
ме ри ком пли ку је евен ту ал ну бу ду ћу са рад њу са СНС ко ја, ка ко ка-
же њен ли дер Ни ко лић, не ви ди шта би Ко шту ни ца ра дио у по ли-
ти ци  ако њен циљ ни је ула зак у ЕУ. Са рад ња СНС и ДСС је мо гу ћа 
али пре све га у рас пи си ва њу ван ред них пар ла мен тар них из бо ра, 
а очи глед но је да су нам про грам ска опре де ље ња раз ли чи та, ја-
сно и не дво сми сле но ка же Алек сан дар Ву чић и до да је да „чвр шћи 
са вез СНС и ДСС у овом тре нут ку ни је мо гућ због раз ли ка по пи-
та њу од но са пре ма ЕУ.“34)  За и ста,  те шко је  за ми сли ти са рад њу 
две пар ти је од ко јих је јед на про тив ула ска Ср би је у ЕУ а дру га 
кри ти ку је про е вроп ску вла ду Ср би је да пре спо ро иде у прав цу ЕУ. 
Та ко на при мер,  порт па рол СНС Ђу рић  ка же да је вла да нај ве ћи 
не при ја тељ по др шке гра ђа на европ ским ин те гра ци ја ма јер све сво-
је штет не по те зе кри је иза европ ске за ста ве и ма ски ра их на вод ним 
европ ским зах те ви ма. Вла да, осим што је со ци јал но нео д го вор на, 
успо ра ва пут Ср би је ка ЕУ и за то из Бе о гра да у свет од ла зи сли ка 
нео д го вор но сти“.35) 

Дру ги фак тор ко ји оте жа ва од но се две пар ти је је пи та ње ли-
дер ства уну тар опо зи ци о ног бло ка. На и ме, СНС, при род но сма тра 
да она тре ба да бу де ли дер као да ле ко нај ве ћа стран ка ове гру па ци-
је, а ДСС ту ње ну уло гу не при хва та. Та кав став ДСС је по ка за ла 
ти ме што је на опо зи ци о на оку пља ња то ком 2009. и 2010. ре дов но 
сла ла сво је пот пред сед ни ке упр кос то ме што су СНС и Но ву Ср би-
ју пред ста вља ли ње ни пред сед ни ци. Од но си стра на ка су до дат но 
по гор ша ни  на кон из ја ве То ми сла ва Ни ко ли ћа да же ли да пре от ме 
гла са че ДСС. „Ни сам у ко а ли ци ји са ДСС и В. Ко шту ни цом па да 

34)  Б92, 22. септембар 2010.

35)  Блиц, 13. јуни 2010.
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мо гу би ло шта да му кра дем или от мем. Ни смо до го во ри ли ни ка-
кву ко а ли ци ју. Ми смо по ли тич ки су пар ни ци. Као што бих же лео 
да от мем гла са че Бо ри су Та ди ћу та ко же лим и Ко шту ни ци.“36)  У 
ме ђу вре ме ну по ред гла са ча Ни ко лић је ус пео да „от ме“ Ко шту ни-
ци ње го вог до ју че ра шњег ко а ли ци о ног парт не ра В. Или ћа са ко јим 
је Ко шту ни ца био у пред из бор ним ко а ли ци ја ма на прет ход ним из-
бо ри ма 2007. и 2008. Са да се Илић све че шће по ја вљу је са Ни ко-
ли ћем па су та ко иза шли и за јед но на ло кал не из бо ре у Бо ру док 
је Ко шту ни ци на пар ти ја ишла одво је но. Шта ви ше, на кон вен ци ји 
СНС ок то бра 2010. В. Илић је из ја вио да је „Ср би ја за во ђу иза бра-
ла ли де ра на пред ња ка То му Ни ко ли ћа“.37) Ни ко лић је та ко ђе упо-
зо рио Ко шту ни цу да се по ли тич ка сце на Ср би је укруп ња ва и да 
ће све ма ње про сто ра би ти за тзв. сло бод не стрел це. Ко шту ни ца 
је од го во рио Ни ко ли ћу да Ср би ја ни ка да ни је има ла дво пар тиј ски 
си стем и да ће ДСС ин си сти ра ти на соп стве ном тре ћем пу ту.38) Ме-
ђу тим, ве ћи на ана ли ти ча ра срп ске по ли тич ке сце не се сла же у про-
це ни да ће Ко шту ни чи на стран ка те шко ус пе ти да про мо ви ше свој 
тре ћи пут и да ће се ова стран ка  бо ри ти за цен зус. И сам Ни ко лић 
је оп ту жио Ко шту ни цу да пра ви стра те шке гре шке. Ка да уви ди да 
ми ра ди мо до бро, он да уме сто да ра ди са на ма, он од ре ди не ког 
свог чла на да са на ма ра ди, ка же Ни ко лић.  Та ко ђе Ни ко лић је до-
дао да је: „ДСС не по зна ни ца и са мој се би“ .39) На рав но да ова кве 
из ја ве ни су до бро при мље не у ДСС и са мо су до дат но оте жа ле са-
рад њу ове две стран ке. 

По ред то га је што је оста ла изо ло ва на на по ли тич кој сце-
ни Ср би је за ДСС је глав ни про блем то што јој је ДС прак тич но 
из ву кла те пих ис под но гу од но сно у ве ли кој ме ри пре у зе ла ње ну 
глав ну по ли тич ку те му - по ли ти ку пре ма КиМ. На и ме, на кон про-
гла ше ња не за ви сно сти КиМ  пред сед ник Та дић и вла да Ср би је су  
че сто ис ти ца ли да ни по ко ју це ну не ће од у ста ти од бор бе за КиМ 
и да не ће при зна ти не за ви сност КиМ. Шта ви ше и пред сед ник Ре-
пу бли ке Ср би је  и ми ни стар спољ них по сло ва су ви ше пу та ја сно 
ста ви ли до зна ња до ма ћој и ме ђу на род ној јав но сти да, уко ли ко бу-
де су о че на са ди ле мом КиМ или ЕУ,  Ср би ја не ће мо ћи да би ра и 
да ће се  опре де ли ти  за свој те ри то ри јал ни ин те гри тет. Ова квом 
по ли ти ком ДС је у ве ли кој ме ри по ти сну ла ДСС и из би ла јој  из 
ру ку прак тич но је ди ну по ли ти ку ко ја је ова стран ка има ла. То је 

36)  Блиц, 17. мај 2010.

37) Press, 8. новембар 2010.

38) Блиц, 20. мај. 2010.

39) Политика,  30. јуни 2010.
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на не ки на чин у свом са оп ште њу  на по сре дан на чин при зна ла и 
ДСС ис ти чу ћи да је ДС пре у зе ла по ли ти ку ДСС у ве зи КиМ. Та ко 
се у са оп ште њу ДСС, об ја вље ном у мар ту 2010. ис ти че: „да би Је-
ре ми ће ва из ја ва у Бу дим пе шти да Ср би ја тре ба да се опре де ли за 
Ко со во уко ли ко бу де при ну ђе на да би ра из ме ђу ЕУ и Ко со ва мо гла 
да бу де пр ви знак по врат ка на др жа во твор ну по ли ти ку ДСС“ 40) На-
рав но да је циљ овог са оп ште ња ДСС био са свим дру га чи ји и да је 
ова стран ка  же ле ла да упу ти по ру ку гра ђа ни ма Ср би је и би ра чи ма 
ка ко је ње на по ли ти ка би ла ис прав на и ка ко је ДС на не ки на чин 
„ко пи ра“. Ме ђу тим, отва ра ње овог пи та ња од стра не ДСС те шко да 
мо же да по мог не овој пар ти ји.  Пре би се мо гло ре ћи да је ова квим 
са оп ште њем ДСС  са мо још јед ном отво ри ла пи та ње ко је се по вре-
ме но те ма ти зи ра уну тар са ме ДС и ин те лек ту ал ним кру го ви ма у 
ко ји ма се не рет ко за ме ра ДС да је у ве ли кој ме ри на пу сти ла свој 
из бор ни про грам за сно ван на по ли ти ци при бли жа ва ња ЕУ за рад 
на ста вља ња по ли ти ке прет ход не вла де у ве зи КиМ.  Ме ђу тим,  све 
то ни је пре ви ше бит но за про сеч ног би ра ча.  Ње га не за ни ма ју пар-
тиј ске при че о то ме ко је ко ме пре у зео или отео по ли ти ку. Про се-
чан би рач мо же са мо да за кљу чи да у  по гле ду КиМ не ма ве ли ких 
раз ли ка из ме ђу ДС и ДСС и да но ва ДС вла да  го то во ни у че му 
ни је од сту пи ла од „др жа во твор не по ли ти ке“ прет ход не Ко шту ни-
чи не вла де.  У су шти ни, овај ути сак ни је се мно го про ме нио чак ни 
на кон од у ста ја ња вла де Ср би је то ком сеп тем бра 2010 од соп стве не 
ре зо лу ци је у ве зи КиМ и од лу ке да се пред скуп шти ну УН иза ђе са 
за јед нич ком, ком про ми сном  ре зо лу ци јом са ЕУ. 

С дру ге стра не,  за СНС глав ни про блем је у то ме што основ-
на  ли ни ја по ли тич ке по де ле у Ср би ји и да ље ни је она ква као у ве-
ћи ни дру гих зе ма ља Евро пе,  на ле ви цу и де сни цу,  не го је и да ље 
основ на по де ла на пар ти је ко је де ле вред но сти ре во лу ци је од пе тог 
ок то бра и оне од пре пе тог ок то бра.41) Ула ском у вла ду у свој ству 
мла ђег парт не ра и пот пи су ју ћи Де кла ра ци ју о по ми ре њу са ДС ту  
ли ни ју је у ве ли кој ме ри  пре шла СПС и при кљу чи ла се по бед ни-
ци ма из 2000.42) По ред иде је о по ли тич ком по ми ре њу дру ги нај ва-

40)  Press, 3. март 2010.

41) Види више у Душан Павловић и Слободан Антонић, Консолидација демократских 
установа у Србији после 2000. године, Службени гласник, 2007  стр. 249-281.  Владимир 
Гоати, Партијске борбе у Србији у постоктобарском раздобљу, стр 47-53.  и Зборнику 
Идеологија и политичке странке у Србији, Фридрих Еберт Штифтунг  и Институт 
друштвених наука, уредник Зоран Лутовац, 2007. 

42) О овоме види више у Огњен Прибићевић: „Изазови политичког помирења“, објављеном 
у Зборнику Међуетнички односи у функцији помирења, Конрад Аденауер Стифтунг, стр. 
79. Такође види Владимир Гоати, Политичке партије и партијски системи, Факултет 
политичкин наука, Универзитет Црне Горе, 2008.  стр. 61.
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жни ји за јед нич ки име ни тељ те са рад ње пред ста вља упра во њи хо ва 
за јед нич ка опре де ље ност за ЕУ.

Си ту а ци ја је мно го ком пли ко ва ни ја ка да је у пи та њу СНС. 
Пре све га с об зи ром на ње ну ве ли чи ну ( има нај ма ње три пу та ви-
ше би ра ча од СПСа ) ни је ре ал но оче ки ва ти да она исто та ко ла ко 
пре ђе ту ли ни ју, или још пре ци зни је,  ни је ре ал но оче ки ва ти да ће 
јој пар ти је по бед ни це из  2000. го ди не то та ко ла ко до зво ли ти,  та-
ко да ова пар ти ја упр кос  зна чај ним про ме на ма оста је у из ве сном 
сми слу по пут ри бе на су вом. Она је ис ко чи ла на дру ги по ли тич ки 
те рен али јој још увек не до ста је ва здух од но сно од го ва ра ју ћи ко-
а ли ци о ни парт не ри. У по де ли на ле ви цу и де сни цу њен при ро дан 
парт нер, по ред ДСС и СРС би био Г17 (пар ти ја ко ја би се мо гла 
свр ста ти и у ли бе рал но и у де сно ори јен ти са не пар ти је)43) али због 
основ не по де ле о ко јој смо го во ри ли ни је ре ал но оче ки ва ти да до 
тог при бли жа ва ња до ђе у ско ри јој бу дућ но сти.

Ипак, не дав на из ја ва пред сед ни ка Г17  Мла ђа на Дин ки ћа 
отва ра чак и ту мо гућ ност.  На и ме, пред сед ник Г17 је из ја вио да: 
„не ма ви ше по де ле на про е вроп ске и ан ти е вроп ске стран ке, на де-
мо крат ске и ан ти де мо крат ске, већ да ће гра ђа ни убу ду ће на њих 
гле да ти као на оне ко ји су им бли же и ре ша ва ју њи хо ве кон крет не 
про бле ме и оне ко је се ба ве са ме со бом“44)  Ова квим ста вом Дин-
кић је отво рио мо гућ ност са рад ње и са СНС што је до ско ра би ло 
не за ми сли во. Ме ђу тим,  са мо не ко ли ко ме се ци ка сни је Дин кић је 
та кву мо гућ ност ис кљу чио. Од го ва ра ју ћи на ди рект но пи та ње о 
мо гућ но сти са рад ње са на пред ња ци ма он  је ре као да „док на пред-
ња ке во де Т. Ни ко лић и А. Ву чић,  а док ја во дим Ује ди ње не ре ги-
о не Ср би је (пар ти ју на ста лу на кон ује ди ње ња Г17 и још не ко ли ко 
ма њих ло кал них пар ти ја) ко а ли ци ја с њи ма на ре пу блич ком ни воу 
не до ла зи у об зир. „45) Чак и у слу ча ју да на кон сле де ћих из бо ра ове 
две стран ке од лу че да са ра ђу ју у но вој вла ди за та ко не што не до-
ста је зна ча јан број гла со ва али и ко а ли ци о них парт не ра . Њи хо ви 
„при род ни са ве зни ци“ ДСС и СРС  све ви ше се по зи ци о ни ра ју као 
кру те, иде о ло шки обо је не  пар ти је  без ко а ли ци о ног по тен ци ја ла. 
Сто га, бар у овом тре нут ку,  ни је ре ал но оче ки ва ти вла да ви ну де-
сног бло ка ни на кон сле де ћих из бо ра за ка за них за 2012 . 

На рав но, ни ка ко се не сме ис кљу чи ти ни мо гућ ност фор-
ми ра ња упра во та кве, де сно ори јен ти са не вла де са СНС и ДСС, 

43) О овим поделама на политчкој сцени Србије види више у Зоран Стојиљковић, Партијски 
системи Србије, Службени гласник Србије, 2008, стр. 253-307.

44) Блиц, 27. јун 2010.

45) Данас, 27. децембар 2010.
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по себ но има ју ћи у ви ду те шку еко ном ску и још ви ше со ци јал ну 
кри зу кроз ко ју Ср би ја про ла зи и чи је ефек те ће те шко убла жи ти и 
оче ки ва на про да ја Те ле ко ма то ком 2012. Уко ли ко се жи вот ни стан-
дард љу ди на ста ви да по гор ша ва то ком 2012, а у овом тре нут ку се 
не ви ди на чин ка ко би Ср би ја мо гла да по кре не сво ју опу сто ше ну 
при вре ду он да се ни ка ко не сме ис кљу чи ти ни мо гућ ност да би-
ра чи ма сов ни је по др же упра во пар ти је опо зи ци је. У том слу ча ју 
мо гло би се оче ки ва ти да СНС и ДСС на ђу ком про мис, пре све га 
ка да је ЕУ у пи та њу  и на кон то га до ђу у по зи ци ју да фор ми ра ју 
но ву вла ду.  

Има ју ћи све ово у ви ду,  чи ни се да је и на да ље за бу дућ ност 
срп ске де сни це кључ но пи та ње од нос из ме ђу СНС и ДСС.  Ме ђу-
тим, као што смо већ  ре кли из ме ђу ових пар ти ја по сто ји мно го 
ви ше та ча ка су ко бља ва ња не го са рад ње. Да је те шко по ми ри ти и 
по ве за ти ста во ве СНС и ДСС по твр ђу ју и њи хо ви раз го во ри одр-
жа ни то ком  сеп тем бра 2010. Овај са ста нак не са мо да је за вр шен 
не у спе хом не го је и до вео до ве ли ке кон фу зи је ка да су у пи та њу 
њи хо ви ста во ви. У пр вим из ве шта ји ма са са стан ка две стран ке ме-
ди ји су из ве сти ли да се и СНС сло жи ла са ста вом ДСС да ЕУ има 
ал тер на ти ву да би већ су тра дан и Ни ко лић и Ву чић то де ман то ва ли 
твр де ћи да су их ме ди ји по гре шно ин тер пре ти ра ли и да они и да ље 
сма тра ју да је европ ски пут Ср би је пра ви пут. Ова кав ис ход са стан-
ка по твр дио је и сам Во ји слав Ку шти на ца на во де ћи да ДСС ни је 
ус пе ла да убе ди СНС да од у ста не од по ли ти ке да ЕУ не ма ал тер-
на ти ву. „Очи глед но је да се СНС при дру жи ла вла да ју ћој по ли ти ци 
да ЕУ не ма ал тер на ти ву ко ја је по губ на за др жав не и на ци о нал не 
ин те ре се“,46) ка же Ко шту ни ца. Ме ђу тим, овај са ста нак не са мо да 
је био не у спе шан  са ста но ви шта по ку ша ја при бли жа ва ња ста во ва 
две пар ти је не го је још јед ном ( као и у слу ча ју по ме ну те  кри ти ке 
вла де од стра не СНС то ком сеп тем бра 2010. да је на пу сти ла по ли-
ти ку и ЕУ и Ко со во)  до вео у пи та ње искре ност опре де ље ња СНС 
за европ ски пут с об зи ром да су не ко ли ко да на пр ва ци ове стран ке, 
ви ше пу та,  не ве што об ја шња ва ли да сво јим из ја ва ма ни су хте ли 
да ка жу ка ко ЕУ по ли ти ка има ал тер на ти ву не го да са мо Ср би ја 
не ма ал тер на ти ву.  Све је то де ло ва ло при лич но не у бе дљи во и сму-
ше но та ко да је отво ри ло про стор ДС да кри ти ку је СНС  као стан-
ку „без иде о ло ги је и по ли тич ке ви зи је ко ја днев но ме ња ста во ве у 
по ку ша ју да до ђе до го ле вла сти“. У свом са оп ште њу ДС је та ко ђе 
оп ту жи ла СНС да „ ни је ни ка ква европ ска сна га ка ко су по ку ша ва-
ли да се у јав но сти при ка жу по след њих ме се ци“47).  

46) Б92,  29. септембар 2010.

47) Б92,  20. септембар  2010.
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За на ред не из бо ре ко ји би тре ба ло да се одр же 2012.  и фор-
ми ра ње бу ду ће вла де јед но од кључ них пи та ња је упра во то шта ће 
се де ша ва ти на  пла ну при бли жа ва ња Ср би је  ЕУ и да ли је мо гу ће 
др жа ти по ли ти ку  пре ма ЕУ и КиМ одво је но на два ко ло се ка. Уко-
ли ко се бу де ус по рио овај про цес, као што са да из гле да вр ло ве ро-
ват но, пре све га због за мо ра ЕУ  иза зва ним до са да шњим пре бр зим 
про ши ре њем, а  ЕУ бу де ја сно Ср би ји ре кла да је то је дан пут, што 
зна чи да ће Ср би ја мо ра ти да ре ши пи та ње КиМ пре ула ска у ЕУ  
то ће ство ри ти но ву си ту а ци ју.  У њој је ре ал но оче ки ва ти из ве стан 
пад по др шке про јек ту ЕУ и по раст по пу лар но сти еуро скеп ти ка.  
Ипак,  ни та ква из ме ње на си ту а ци ја  не мо ра ну жно до не ти не ку 
зна чај ну пред ност  ДСС  јер се и до са да вла да ју ћа ко а ли ци ја  Б. Та-
ди ћа по ка за ла као ве о ма  праг мат ска и спрем на да се при ла го ди но-
во на ста лој си ту а ци ји. Уоста лом и сам Б. Та дић је ви ше пу та ре као 
да уко ли ко бу де мо рао да би ра из ме ђу КиМ и ЕУ да ће ода бра ти 
КиМ.  Та квом по ли ти ком он у ве ли кој ме ри из ми че про стор за де-
ло ва ње Ко шту ни чи ној стран ци. С дру ге стра не СНС се  по зи ци о-
ни ра ла као про ЕУ стран ка та ко да би и  у си ту а ци ји уда ља ва ња ЕУ 
пер спек ти ве за Ср би ју она те шко мо гла да зна чај ни је про фи ти ра. 
Тим ви ше што пред став ни ци нај ва жни јих зе ма ља ЕУ ис ти чу ћи да 
„Уни ја не ће уво зи ти кон флик те са Бал ка на“48)  исто вре ме но и не 
тра же од Ср би је да при зна не за ви сност Ко со ва не го зах те ва ју  од 
ње пре све га да нор ма ли зу је од но се са При шти ном. Са мим тим ЕУ 
олак ша ва по зи ци ју Ср би је и са да шње про ЕУ ко а ли ци је јер је не 
ста вља у по зи ци ју да би ра из ме ђу Ко со ва и ЕУ.  С дру ге стра не и 
са ми  пред став ни ци вла де Ср би је су ви ше пу та ја сно ре кли да су 
све сни да „тај про блем мо ра би ти ре шен пре при сту па ња ЕУ“.49)

На пу шта њем иде је о соп стве ној ре зо лу ци ји у ве зи КиМ и 
од лу ком да се пред скуп шти ну УН иза ђе са за јед нич ком, ком про-
ми сном ре зо лу ци јом са ЕУ, ДС и вла да Ср би је су до не кле од сту-
пи ле од ра ни је „др жа во твор не  по ли ти ке прет ход не вла де“ да ју ћи 
из ве сну пред ност пи та њу од но са са ЕУ у од но су на КиМ али ни 
та од лу ка ни је бит ни је про ши ри ла про стор за де ло ва ње пар ти је 
де сни це осим што је да ла из ве сну осно ву Алек сан дру Ву чи ћу да 
за кљу чи ка ко је „вла да од у ста ла од до са да шње по ли ти ке и ЕУ и 
Ко со во“.50)  Ипак, ве штим во ђе њем по ли ти ке вла да ју ћа ко а ли ци ја 
Ср би је је ис ти чу ћи чи ње ни цу да је  за јед нич ком ре зо лу ци јом са ЕУ 
са мо по твр ђе но ре ал но ста ње на те ре ну а то је да од 1999. го ди не 

48) Nikolaus Lambsdorf, изасланик Министарства спољних послова Немачке за Југоисточну 
европу, Политика, 9. октобар 2010.

49) Б. Ђелић, потпредседник владе Србије, Блиц, 30. октобар 2010.

50) Политика, 27. септембар 2010.
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Ср би ја фак тич ки не вр ши власт на Ко со ву51) и на гла ша ва ју ћи  да 
за јед нич ка ре зо лу ци ја не зна чи да Ср би ја од у ста је од пре го во ра о 
ста ту су али да са да пр вен ство мо ра ју има ти жи вот на пи та ња ко ја 
се ти чу љу ди ко ји та мо жи ве, у ве ли кој је ме ри од у зе ла про стор 
пар ти ја ма де сни це да озбиљ ни је на пад ну по ли ти ку вла де. Тим ви-
ше што је од лу ка вла де Ср би је да се у УН иде са ЕУ, на и шла на 
ве ли ко одо бра ва ње и Бри се ла и Ва шинг то на и за још је дан ко рак 
при бли жи ла Ср би ју члан ству у ЕУ, што и да ље по др жа ва ве ли ка 
ве ћи на гра ђа на. 

Ко ри го ва њем прет ход ног кур са ДС  је исто вре ме но још ви-
ше су зи ла про стор за де ло ва ње не ке ра ди кал ни је про ЕУ ор јен ти-
са не  пар ти је, ко ји ни до са да ни је био пре те ра но ши рок,   с об зи-
ром да је по тен ци јал и Г17 и  ЛДП за не ко зна чај ни је на пре до ва ње 
до ста огра ни чен. 

Има ју ћи све ово у ви ду нај ре ал ни је је оче ки ва ти да се на ста-
ви до са да шњи по ли тич ки тренд ко ји ка рак те ри ше из два ја ње  по-
ме ну те две ја че пар ти је и не ко ли ко ма њих ко је ће од лу чи ва ти о 
то ме ко ја ће од ове две ве ће пар ти је би ти у вла сти. Ка ко са да ства-
ри сто је и у слу ча ју да се успо ри про цес ЕУ ин те гра ци ја ре ал но је 
оче ки ва ти да ће се са да шња вла да  при ла го ди ти том трен ду и за др-
жа ти сво је по зи ци је што зна чи да би СНС и на кон на ред них из бо ра 
оста ла у опо зи ци ји. Уко ли ко би због уда ља ва ња ЕУ пер спек ти ва 
и по себ но због те шке еко ном ске си ту а ци је је дан део раз о ча ра них 
при ста ли ца еуро бло ка на вла сти од лу чио да оста не ку ћи и не гла-
са та да би се мо гла оче ки ва ти и та ква си ту а ци ја у ко јој би са да-
шњи вла да ју ћи блок мо гао до би ти ма ње гла со ва не го на прет ход-
ним гла со ва. Ту пра зни ну би мо гла у том слу ча ју да по пу ни ЛДП и 
фор мал ним ула ском у вла ду ко ја уоста лом и са да по вре ме но гла са 
за по је ди не вла ди не за ко не.  Ме ђу тим,  ако раз о ча ре ње би ра ча бу де 
из ра же ни је и при ста ли це до са да шње вла де у ве ћем бро ју не иза ђу 
на из бо ре  та да се отва ра и мо гућ ност пра вље ња ве ли ке ко а ли ци је, 
по пут оне у Не мач кој из ме ђу ЦДУ и СПДа, у на шем слу ча ју  из-
ме ђу ДС и СНСа . На и ме мо же да се де си да до са да шња вла да ју ћа 
ко а ли ци ја не до би је до во љан број гла со ва укљу чу ју ћи и ЛДП док 
с дру ге стра не ни СНС не успе да на ђе до во љан број ко а ли ци о них 
парт не ра да фор ми ра вла ду.  Та кву мо гућ ност ни су ис кљу чи ли ни 
Т. Ни ко лић ни Д. Ми ћу но вић, пред сед ник по ли тич ког са ве та ДСа.  
Го во ре ћи  о мо гућ но сти са рад ње са ДС, Ни ко лић је ре као да ако: 
„ДС осво ји ма ње гла со ва од нас ве ли ко ду шно бих му по ну дио да 

51) Драгољуб Мићуновић, Председник политичког савета ДС, Политика, 27. септембар 
2010.
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фор ми ра мо вла ду“52)  Дра го љуб Ми ћу но вић је ре као да у овом тре-
нут ку СНС ни је при хва тљив парт нер за ДС“53) али ту са рад њу у бу-
дућ но сти ни је ни ис кљу чио. На рав но,  кључ но пи та ње је ко ја ће од 
ове две стран ке до би ти ви ше гла со ва и та ко има ти ме сто пре ми је-
ра. Ме ђу тим ни то не би мо ра ло би ти не пре мо сти ва пре пре ка фор-
ми ра њу вла де уко ли ко еуро блок не бу де имао до вољ но гла со ва да 
сам фор ми ра вла ду на кон из бо ра 2012. Шта ви ше та ква ко а ли ци ја 
би мо гла би ти и по жељ на има ју ћи у ви ду те жи ну про бле ма са ко-
ји ма ће се Ср би ја су о ча ва ти у на ред ном пе ри о ду по чев од мо гу ћег 
про лон ги ра ња ЕУ пер спек ти ве, те шке еко ном ске кри зе, ре ша ва ња 
про бле ма КиМ и ула ска Ср би је у НА ТО. Не ки би чак  мо гли ре ћи 
да је то иде ал на ко а ли ци ја  за вре ме те шке еко ном ске кри зе,  кон-
со ли да ци ју и при пре му Ср би је за не што уда ље ни је члан ство у ЕУ, 
ре ша ва ње про бле ма КиМ и по тен ци јал ни  ула зак у НА ТО. 

Пре ма ДС-у СНС би мо гао да гур не и евен ту ал ни по вра так  
Во ји сла ва Ше ше ља из Ха га то ком пред из бор не 2011. го ди не. Ње-
го во евен ту ал но по нов но укљу чи ва ње у по ли ти ку мо гло би пред-
ста вља ти пра ву ноћ ну мо ру за на пред ња ке, ко је би он си гур но оп-
ту жи вао за из да ју и са рад њу са вла сти ма. Ве ли ко је пи та ње ко ли ко 
би Ше шељ мо гао да по вра ти би ра ча ко ји су пре шли на стра ну СНС 
али у вре ме ну те шке еко ном ске и со ци јал не кри зе тај број сва ка ко 
ни је за не мар љив. Зна чај ни је сла бље ње СНС би ову пар ти ју са мо 
још ви ше гу рао пре ма ве ли кој ко а ли ци ји јер је те шко и за ми сли ти 
да би ова пар ти ја мо гла са ра ђи ва ти са Ше ше љом. 

На мо гућ ност   пра вље ња ко а ли ци је из ме ђу ДС и СНС ука-
зао је шеф СПСа Иви ца Да чић. У ин тер вјуу за лист Да нас Да чић 
је ре као да зна да“уко ли ко СНС или ДС не бу ду мо гле да фор ми-
ра ју ве ћи ну са сво јим по сто је ћим парт не ри ма, мо ћи ће да иду на 
по но вље не из бо ре или да пра ве за јед нич ку вла ду. ... Ја знам да њи-
ма не од го ва ра да се о то ме го во ри. Про сто ако би о по сти збор ној 
ко а ли ци ји де мо кра та и на пред ња ка по че ло озбиљ но да се го во ри, 
он да би по тен ци јал ни би ра чи и јед не и дру ге стран ке мо ра ли да се 
за пи та ју за што да он да гла са ју за њих. Али, под се ти ћу вас, и они 
са ми су та ко при ча ли о СПС пре из бо ра 2008, па за што се са да 
љу те ка да не ко по ме не ту мо гућ ност. Ја го во рим оно што је ре ал-
но.“54) Са свим оче ки ва но СНС је бур но ре а го вао на ове те зе Да чи ћа 
и још јед ном ис кљу чио сва ку мо гућ ност пра вље ња ко а ли ци је са 

52)  Политика, 30. јун 2010. 

53)  Блиц, 4. јули 2010.

54)  Данас, 4. јануар 2011.
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ДС.55) По „ста ром, до бром оби ча ју“ из вре ме на Срп ске ра ди кал не 
стран ке  А. Ву чић је из нео и те шке оп ту жбе на ра чун Да чи ћа ко је је 
овај про ту ма чио и као прет њу ње му лич но. Ста вља ју ћи по стра ну  
на чин ре а го ва ња А. Ву чи ћа на те зе И. Да чи ћа, ко ји из но ва на ме ће 
пи та ње ко ли ко су се на пред ња ци ствар но про ме ни ли, мо ра се ре ћи 
да је не га тив на ре ак ци ја СНС ра зу мљи ва упра во због то га што се 
кра јем про шле го ди не у ме ди ји ма по ја вио ве ли ки број ко мен та ра 
ко ји су ука зи ва ли на зна чај но при бли жа ва ње ове две пар ти је.  Сто-
га су се и са свим ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду и оно што је Да чић 
ре као о мо гу ћој не га тив ној ре ак ци ји њи хо вих би ра ча,  по ја ви ле 
број не из ја ве ли де ра ДС и СНС о то ме ка ко та са рад ња ни је мо гу ћа 
у до глед ној  бу дућ но сти,  а пред сед ник Та дић је ре као да ка да су у 
„пи та њу европ ске ор јен та ци је не ма по ве ре ња у Срп ску на пред ну 
стран ку“56). Ове из ја ве су ма ло ди на ми зи ра ле по ли тич ку сце ну Ср-
би је ко ја је у јед ном тре нут ку пре ти ла да по ста не пре те ра но не за-
ни мљи ва због  ве ли ког при бли жа ва ња ста во ва две нај ја че стран ке 
у Ср би ји и го то во сва ко днев них ме диј ских шпе ку ла ци ја о мо гу ћем 
фор ми ра њу ве ли ке ко а ли ци је. 

Дру го је пи та ње шта би та ко а ли ци ја мо гла до не ти ње ним 
нај ва жни јим парт не ри ма али је го то во си гур но да то не би био при-
ро дан са вез и да би и јед ној и дру гој пар ти ји мо гао ду го роч но на не-
ти  по ли тич ку ште ту. С јед не стра не, ка да је у пи та њу СНС ве ли ко 
је пи та ње ко ли ко је  ње но члан ство у ста њу да при хва ти чи ње ни-
цу да но ва ор јен та ци ја не зна чи са мо при хва та ње европ ских ин те-
гра ци ја не го и при хва та ње чи та вог ни за дру гих вред но сти по пут 
кул ту ре ди ја ло га, то ле ран ци је, раз ли чи то сти итд.   С дру ге стра не, 
пи та ње је ко ли ко су гла са чи ДС спрем ни да при хва те са рад њу са 
до ју че ра шњим ве ли ким про тив ни ком и „но во е вро пеј ци ма“  чи ја  
је но ва по ли ти ка  прак тич но од ју че. Тим ви ше што и са ми на род-
ња ци сво јим че сто кон тра дик тор ним из ја ва ма у ве зи КиМ и ЕУ 
ства ра ју ути сак о не ис кре но сти свог европ ског опре де ље ње. Та-
ко на при мер, на кон вен ци ји сво је стран ке по во дом дво го ди шњи це 
осни ва ња њен пред сед ник То ма Ни ко лић је, у нај бо љој тра ди ци ји 
Ми ло ше ви ће вог во ђе ња по ли ти ке упо зо рио  ЕУ „да не тра жи од 
нас да та мо уђе мо без по но са“.57) У це ли ни гле да но ути сак је да су 
се ли де ри СНС опре де ли ли за свој но ви курс ка ко не би и на ред не 
из бо ре из гу би ли због сво је ан ти е вроп ске ори јен та ци је. Ме ђу тим, 

55) А. Вучић је рекао да нема сарадње СНС и  ДС јер напредњаци не могу да сарађују са 
онима који су уништили економију Србије, Б92, 6. јануар 2011.

56)  Политика, 17. октобар 2010.

57)  Политика, 8. новембар 2010.
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има ју ћи у ви ду да се ЕУ ин те гра ци је од ви ја ју фру стри ра ју ће спо ро 
они су се опре де ли ли за јед ну праг мат ску по ли ти ку ко ја ће за ви сно 
од бр зи не на прет ка би ли ма ње или ви ше про ЕУ. Уко ли ко на пре дак 
пре ма ЕУ бу де бр жи и СНС ће по тен ци ра ти сво је евро пеј ство, као 
то ком ле та 2010, у су прот ном, ис ти ца ће да су они увек го во ри ли да 
Ср би ја мо ра да се осла ња и на Ру си ју, Ки ну, не свр ста не.  Све ово 
би мо гло да у ве ли кој ме ри оте жа  мо гу ћу ко а ли ци ју са ДС али не 
у пот пу но сти и оне мо гу ћи јер ће је мо жда сво јим гла со ви ма би ра-
чи де фи ни са ти и као је ди но мо гу ћу оп ци ју на кон сле де ћих из бо ра.  

OgnjenPribicevic

SERBIANPOLITICALRIGHT
CHALLENGESANDPERSPECTIVES

Summary
In this paper Ognjen Pribicevic, analyzed political development 

of most important right wing parties in Serbia after 2000 – the Dem-
ocratic Party of Serbia and the Serbian Radical Party or the Serbian 
Progressive Party which was formed following the split among the 
Radicals at the end of 2008. godine. The author underlined contrastive 
directions of development of these parties. While the Democratic Party 
of Serbia was running away from the European Union in its politics 
and therefore isolated itself from main political streams and votes, the 
Serbian Progressive Party made a radical shift toward previous politics 
of the Serbian Radical Party and became a supporter of European path 
of Serbia. These changes have greatly narrowed possibility for coopera-
tion between these two parties, but also greatly narrowed the chances 
of the Serbian Progressive Party to finally form the government after 
future elections. In opinion of the author, in this moment it seems that 
the Serbian Progressive Party may rise to the power only by forming a 
great coalition with reigning Democratic Party and at least for now such 
idea has been abandoned by both these two parties. 
Key Words: right wing, political changes, the European Union, consensus
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Abstract
In his ar tic le Dr Pri bi ce vic analyses po li ti cal de ve lop ment  of 

the most im por tant  par ti es of the Ser bia right af ter 2000 – De mo car tic 
Par try of Ser bia,  Ser bian Ra di cal Party and  Ser bian Pro gres si ve  Party  
cre a ted af ter the split wit hin Ra di cals in 2008.  The aut hor po in ted out 
dif fe rent de ve lop ment paths of the se par ti es. Whi le DPS in cre a singly 
dis tan ced  it self from the EU and the re fo re iso la ted it self from the po li-
ti cal ma in stre am in Ser bia and vo ters, SPP ma de a dra ma tic shift  by ac-
cep ting  mem ber ship in EU as one of Ser bia’s main stra te gic ob jec ti ves. 
With a such mo ve DPS dec re a sed from pre vi o usly held  18% to aro und 
5% sup port.  Ac cor ding to so me lo cal elec ti ons re sults and pu blic op pi-
nion re se arch  SPP is aro und 30% . 

Af ter ha ving been  one of the most im por tant par ti es which out-
se a ted Mi lo se vic in 2000 and mo ved Ser bia to wards the EU,  to day 
DPS is advo ca ting po li tics that EU sho uld not be the most im por tant 
goal of the sta te po licy. It’s pre si dent Ko stu ni ca un der li ned that Ta dic’s 
De moc ra tic party’s  stra tegy that „EU has no al ter na ti ve“ is wrong . 
DPS  to day  advo ca tes a „new na ti o nal po licy“ who se main tar get sho-
uld be Ser bia by it self.  On the ot her si de, apart from its new pro EU 
po li tics SPP ac cepts mo re or less go vern ment po li tics to wards Ko so vo 
as well as full co o pe ra tion with Ha gue Tri bu nal in clu ding ar re sting and 
han ding over of Ge ne ral Rat ko Mla dic. Al so party ex pres sed mo re to-
le rancy to wards di ver si ti es and dif fe rent kind of mi no ri ti es than be fo re. 

Ne vert he less, aut hor cla ims that SPP is not con si stent with  its 
new po li tics. For exam ple, af ter it asked Ser bian go vern ment to writ te 
Dec la ra tion on Ko so vo  for the UN As sembly in Sep tem ber 2010 with 
EU and af ter go ver ment did it,  SPP ac cu sed go vern ment of  aban do-
ning po li tics of  EU and  Ko so vo and  wit hra wing Ko so vo from the top 
of age da.   Al so, in old fas hi o ned  Mi lo se vic’s  style,  Pre si dent of SPP 
To ma Ni ko lic said that  Se bia sho uld en ter EU only with dig nity. The se 
con tra dic ti ons in SPP  po litcs ra i ses su spi ci ons  that the new oren ta tion  
is not sin ce re and long la sting.  Se cond  pro blem for SPP is that af ter the 
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se ve re con flict with  Ser bian Ra di cal Party and po li ti cal dis sa gre ment 
with DPS  the se party hardly can find al li es to cre a te go vern ment af ter 
next elec tion sche du led for the be gin ning of 2012. All ot her  par ti es 
which can jump over tres hold li ke So ci alst Party of Ser bia, G17 and Li-
be ral De moc ra tic Party are clo ser to DP. Cur rent  re la ti ons of SPP with 
SRP and DPS  al most com ple tely ex clu des  pos si bi lity of co o pe ra tion 
bet we en them, but al so di minsh chan ces for SPP to co me to po wer fi-
nally. Aut hor’s op pi nion is that SPP co uld  co me to po wer  in co a li tion 
with rul ling and pro- EU De mo car tic party, but at the mo ment, both 
par ti es ex clu des such pos si bi lity.  
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РЕФОРМА ПЕНЗИОНОГ СИСТЕМА У 
СРБИЈИ - У СЕНЦИ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И 
НЕПОВОЉНЕ ДЕМОГРАФСКЕ СТРУКТУРЕ* 

Са же так
По ру ка из ис тра жи ва ња у ово ме ра ду је сте: да за от кла ња-

ње про бле ма фи нан си ра ња со ци јал них и пен зи о них фон до ва ће у 
на ред ној де це ни ји или две “уве зе на” рад на сна га би ти по кре тач 
раз вој ног про из вод ног ци клу са. То је је ди но ре ше ње да се до не кле 
убла же не га тив не по сле ди це во ђе ња ви ше де це ниј ски ло ше еко-
ном ске и де мо граф ске по ли ти ке у Ср би ји, а ко је се ре флек ту ју на 
ја ко не по вољ ну сра зме ру бро ја за по сле них и пен зи о не ра. Да кле, 
же ље ни при вред ни раз вој Ср би је мо же да се обез бе ди пре ко ве ћег 
при ли ва стра них и до ма ћих ин ве сти ци ја, при ме ном но ве тех но ло-
ги је и за по шља ва њем ви со ко о бра зо ва них ка дро ва из зе мље и ино-
стран ства. То је ујед но услов да се ство ре ста бил ни из во ри при хо да 
за др жа ву и со ци јал не и пен зи о не фон до ве. Али, по што пен зи је 
ни су ис кљу чи во ствар др жа ве оне ће за ви си ти и од до га ђа ња на 
тр жи шту и од по на ша ња по је ди на ца. Спро во ђе ње ре фор ме пен-
зи о ног си сте ма нај ви ше ће за ви си од по ли тич ке во ље за ње го ву 
ре а ли за ци ју.
Кључ не ре чи: пен зи о ни си стем, ре фор ма, пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу-

ра ње (ПИО), при вред ни раст, де мо граф ска струк ту ра.

* Овај рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту МоделирањеразвојаиинтеграцијеСрбијеу
светскетоковеусветлуекономских,друштвенихиполитичкихгибања, евиденциони 
број 179038, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је.
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ДИЈАГНОЗА СТАЊА ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Пре ма по след њим ис тра жи ва њи ма Свет ског еко ном ског фо-
ру ма1) ме ђу 139 зе ма ља у 2009. го ди ни, Ср би ја је по ме ђу на род ној 
кон ку рент но сти сво је при вре де на ранг ли сти за у зе ла 96. ме сто2) 
са оце ном 3,84. Су де ћи пре ма оце ни на пра вљен је бла ги по мак у 
по бољ ша њу кон ку рент но сти у Ср би ји, али он ни је био до во љан да 
зе мљу кла си фи ку је на бо ље ме сто на овој ранг ли сти, јер су дру ге 
зе мље на пра ви ле да ле ко ве ћи по мак у кон ку рент но сти.

Ка да ана ли зи ра мо ранг Ср би је у свет ској при вре ди ме ре но 
пре ма бру то до ма ћем про из во ду (БДП) по гла ви ста нов ни ка ви ди 
се да је усле дио пад. Пре ма по да ци ма Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да (ММФ) из апри ла ове го ди не Ср би ја (ви де ти Табелу1) са 
5.821 аме рич ких до ла ра је на 75. ме сту, а у прет ход ној го ди ни је 
би ла на 67. ме сту. Да кле, ме ре но пре ма овом па ра ме тру кон ку рент-
ност при вре де Ср би је има тен ден ци ју сла бље ња. По гор ша ње кон-
ку рент но сти по сле ди ца је све ве ће еко ном ске и дру штве не кри зе. 

Та бе ла 1. БДПпоглавистановника
НО МИ НАЛ НИ

Ранг Зе мља Из нос у до ла ри ма
1 Лук сем бург 105.918
24 Грч ка 29.635
30 Сло ве ни ја 24.111
40 Хр ват ска 15.284
63 Ру му ни ја 7.523
75 Ср би ја 5.821
85 Ма ке до ни ја 4.546
88 БиХ 4.365
98 Ал ба ни ја 3.837

Извор:ММФ, до ступ но 25. сеп тем бар 2010. го ди не
Стра те ги ја раз во ја (ко ју је из ра ди ла углав ном “иста гру па 

срп ских екс пе ра та” ко ја је ра ди ла све до са да шње стра те ги је) у на-
ред ној де це ни ји пред ви ђа по раст срп ског бру то до ма ћег про из во-
да по гла ви ста нов ни ка са са да шњих 4.100 еура на 7.500 до 8.000 
еура3) 2020-те го ди не.

1)  Из вор:  Свет ски еко ном ски фо рум, до ступ но 09. сеп тем бра 2010. го ди не.

2) Го ди ну да на пре то га Ср би ја је би ла на 93. ме сту са оце ном 3,77.  

3) До сти за ње БДП-а по гла ви ста нов ни ка од 8.000 еура про јек то ван је са прет по став ком 
бла ге де пре си ја ци је ди на ра.
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Па ипак, уко ли ко се чак и оства ри про јек то ва на сто па ра ста, 
БДП по гла ви ста нов ни ка у Ср би ји 2020-те го ди не би ће ма њи не го 
што је у Хр ват ској да нас. Дру гим ре чи ма, ни за де сет го ди на Ср-
би ја не ће до сти ћи вред ност БДП по гла ви ста нов ни ка од оног ко ји 
да нас има Хр ват ска.

Пре ци зни ји по ка за тељ стан дар да је па ри тет ку пов не мо ћи 
(PPP). Пре ма овом по ка за те љу, БДП по гла ви ста нов ни ка у Ср би ји 
је већ до сти гао 10.577 до ла ра или око 8.000 еура (док је PPP у Хр-
ват ској 17.707 до ла ра). Са овом вред но шћу ку пов не мо ћи Ср би ја 
је и да ље на за че љу ли сте зе ма ља у ре ги о ну. Сла би је ран ги ра на од 
Ср би је је још са мо Ма ке до ни ја, Бо сна и Хер це го ви на и Ал ба ни ја. 
Ви де ти Табелу2.

Та бе ла 2. БДПпоглавистановника
ПА РИ ТЕТ КУ ПОВ НЕ МО ЋИ  (PPP)

Ранг Зе мља Из нос у до ла ри ма

1 Лук сем бург 78.409

25 Грч ка 29.839

31 Сло ве ни ја 27.470

47 Хр ват ска 17.707

68 Ру му ни ја 11.869

73 Ср би ја 10.577

82 Ма ке до ни ја 9.183

92 БиХ 7.634

94 Ал ба ни ја 7.169
Извор:ММФ, до ступ но 25. сеп тем бар 2010. го ди не

По ред еко ном ских по ка за те ља, Свет ски еко ном ски фо рум 
при ли ком ран ги ра ња зе ма ља ко ри сти и па ра ме тре ве за не за по сло-
ва ње. Ту је Ср би ја та ко ђе оства ри ла не по вољ не ре зул та те. У сег-
мен ту функ ци о ни са ња тр жи шта ро ба и услу га зе мља се на ла зи на 
са мом свет ском дну4). 

Не по вољ ни чи ни о ци за по сло ва ње ко ји оне мо гу ћа ва ју бо љу 
кон ку рент ност у Ср би ји су не е фи ка сност др жав не би ро кра ти је, 
ко руп ци ја, ре стрик ци ја рад ног пра ва, ло ша ин фра струк ту ра, по-
ли тич ка не ста бил ност, при ступ фи нан си ја ма, по ре ска ре гу ла ти ва, 
од нос пре ма ра ду, по ре ско оп те ре ће ње, не а де кват но обра зо ва ње, 

4) По до ми на ци ји на тр жи шту  Ср би ја је на 138. ме сту, и по ефек ти ма ан ти мо но пол ских 
по сло ва на 137. ме сту.
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не ста бил ност вла де, кри ми нал и кра ђа, си стем здрав стве не за шти-
те.

На за о ста ја ње Ср би је нај не по вољ ни је су ути ца ли раз ви је-
ност ин сти ту ци ја и ин фра струк ту ре. Сла бо сти у по гле ду раз ви је-
но сти ин сти ту ци ја, ад ми ни стра тив них про це ду ра и кон ку рен ци је 
на тр жи шти ма про из во да и услу га су обла сти за ко је је вла да ди-
рект но или ин ди рект но од го вор на.  Раз вој зе мље и кон ку рент ност 
од ра зи ли су се на це ло куп ну при вред ну ак тив ност и на жи вот ни 
стан дард гра ђа на. Ду бо ка ре це си ја у ко јој се Ср би ја на шла учи ни-
ла је сво је, па је опо ра вак из та квог ста ња спор и те жак.

МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Ма кро е ко ном ски по ка за те љи на го ве шта ва ју да ће се зе мља 
још ду го су о ча ва ти са про бле ми ма: спољ ног ду га, по ве ћа не за ду-
же но сти гра ђа на и при вре де, не до стат ка стра них ди рект них ин ве-
сти ци ја, ин фла ци је, ви со ког фи скал ног де фи ци та, не за по сле но сти 
и си ро ма штва. 

Упр кос оце ни Европ ске ко ми си је5) (ЕC) да је у пр вој по ло ви-
ни 2010. го ди не из воз ути цао на то да Ср би ја за бе ле жи раст бру-
то до ма ћег про из во да за “скром них 1,2 од сто” – то је са мо ла га ни 
еко ном ски опо ра вак, јер је и да ље не за по сле ност ви со ка, де фи цит 
плат ног би лан са је уве ћан прем да је, за хва љу ју ћи по ра сту из во за, 
спољ но тр го вин ски де фи цит6) не што сма њен. 

Оче ку је се да ће при вред ни раст у 2010. го ди ни би ти 1,5 од-
сто, под усло вом да се на ста ви раст ин ду стриј ске про из вод ње7). 
Ме ђу тим, чак и да се оства ри тај оче ки ва ни при вред ни раст, он 
је још увек не до во љан да би се пре ва зи шли про бле ми због ве ли ке 
јав не по тро шње8) и ви со ког укуп ног ду га9).

5) Из вор: Европ ска ко ми си ја у Бри се лу, Economicanalysis EC, Bri sel (до ступ но 16.10.2010 
го ди не). 

6) Спољ но тр го вин ски де фи цит Ср би је до сеп тем бра 2010. го ди не је све ден на 3,4 ми ли јар-
де еура, што је за се дам од сто ма ње не го у истом раз до бљу 2009. го ди не, уз раст из во за 
од 20,3 од сто. (Из вор: ЕC, до ступ но 16.10.2010 го ди не). 

7) У сеп тем бру 2010. го ди не ин ду стриј ска про из вод ња има ла је го ди шњи раст од 4,7 од-
сто. (Из вор: РЗС, до ступ но 10.10.2010 го ди не).

8) Јав на по тро шња тре нут но уче ству је са 44 од сто у БДП-у. Циљ вла де Ср би је је да тај 
удео све де на 40 про це на та.

9) Уку пан спољ ни дуг у ав гу сту је из но сио 23,6 ми ли јар ди еура, при че му је дуг јав ног 
сек то ра био 8,4 ми ли јар ди еура, а дуг при ват ног сек то ра 15,2 ми ли јар ди еура. (Из вор: 
На род на бан ка Ср би је, до ступ но 19.10.2010). 
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Од нос спољ ног ду га и БДП-а, на кра ју ју на 2010. го ди не је 
из но сио 78,1 од сто10). На по ве ћа ње ду га је ути цао по раст спољ ног 
ду га јав ног сек то ра, ко ји је на кра ју ше стог ме се ца до сти гао 27,4 
од сто БДП-а. У ју лу је био не што сма њен укуп ни спољ ни дуг, да 
би у ав гу сту до сти гао 23,6 ми ли јар ди еура11), од но сно ве о ма бли-
зу ни воа ви со ке за ду же но сти од 80 про це на та. Јав ни дуг на кра ју 
сеп тем бра из но сио је 11,62 ми ли јар де еура, што је чак 38,5 од сто 
БДП12)-а.

Раст пре ми је ри зи ка, иза зван кри зом јав ног ду га у не ким 
чла ни ца ма еуро зо не, до вео је до да љег сла бље ња ди на ра и по ред 
не ких по вољ ни јих ма кро е ко ном ских по ка за те љи ма (о оче ки ва ном 
и оства ре ном ра сту и плат но би лан сном де фи ци ту). Сла бље ње ди-
на ра за по сле ди цу има раст уво зних це на ко ји је до са да имао скро-
ман ути цај на ин фла ци ју због ни ске агре гат не тра жње. Агре гат на 
тра жња де ло ва ла је дез ин фла тор но. Ме ђу тим, мо гућ но је да ће овај 
дез ин фла тор ни ути цај да сла би због од мр за ва ња за ра да у јав ном 
сек то ру и пен зи ја. На ме ра је да се од мр за ва њем за ра да у јав ном 
сек то ру и пен зи ја за у ста ви обез вре ђи ва ње при ма ња ста нов ни штва 
јер око два ми ли о на гра ђа на Ср би је има стал ни пад при ма ња, а уз 
то тро шко ви жи во та ра сту13), а пре ти и ин фла ци ја. 

За 2010. го ди ну је би ла пла ни ра на ин фла ци ја од шест од сто 
плус-ми нус два од сто. Ин фла ци ја је у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не 
до сти гла сто пу од 4,7 од сто, али је у ју лу по но во кре ну ла на ви ше 
због ра ста це на хра не, ма ње вред но сти ди на ра и оче ки ва ња ра ста 
по тро шње. Ако се на ста ви по ску пље ње хра не це не ће ра сти до кра-
ја го ди не, па би ин фла ци ја у том слу ча ју мо гла до сег ну ти пре ко 9,0 
од сто. А већ од 2011. го ди не це не ће убр за но да ра сту због од мр за-
ва ња пла та и пен зи ја.

Да би одр жа ла ин фла ци ју у пла ни ра ним окви ри ма цен трал-
на бан ка је мо ра ла да по о штри мо не тар ну по ли ти ку. За пра во, да би 
се оства ри ли сред њо роч ни ци ље ви у по гле ду ин фла ци је у цен трал-
ној бан ци су оце ни ли да је по треб но по ве ћа ти ре фе рент ну сто пу14). 

10) Је дан од усло ва Ма стрихтског спо ра зу ма је сте да уку пан дуг зе мље ко ја пре тен ду је да 
уђе у Европ ску уни ју не сме би ти ве ћи од 60 од сто БДП-а.  На ста ви ли се спро во ди ти 
по ли ти ка ко ју са ве ту је ММФ, уз по ли ти ку пре це ње ног ди на ра и ви со ких ка ма та, уку пан 
спољ ни дуг Ср би је (др жа ве и при ват ног сек то ра) у на ред не две го ди не би ће ве ћи од 90 
од сто бру то до ма ћег про из во да.

11) Из вор: Из вор: На род на бан ка Ср би је, до ступ но 19.10.2010. го ди не. 

12) Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је, до ступ но 19.10.2010. го ди не.

13) Тро шко ви жи во та у 2009. го ди ни по ве ћа ни су за 8,6 од сто, а у 2010. за око 8,0 од сто. У 
исто вре ме пен зи је су би ле за мр зну те па је то њи хов ре ал ни пад од око 17 про це на та.

14) Из вр шни од бор НБС у ав гу сту, сеп тем бру и ок то бру 2010. го ди не по ве ћа вао је ре фе-
рент ну ка мат ну сто пу. По след ње по ве ћа ње ре фе рент не ка мат не сто пе на 9,5 од сто из вр-
ше но је 14.10.2010. го ди не. (Из вор: НБС, до ступ но 14.10.2010. го ди не). То је учи ње но 
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Због ра ста ре фе рент не ка ма те др жав них де по зи та (од ав гу ста 2010. 
го ди не) се до не кле ста би ли зо вао де ви зни курс.

Ме ђу тим, цен трал на бан ка по ди за њем ка мат не сто пе на ди-
на ре (да би спре чи ла убр за ње ин фла ци је) за пра во оне мо гу ћа ва 
при вред ни опо ра вак. Исто та ко, при вре да не мо же да оче ку је ни-
же ка ма те ни у ино стран ству, од но сно ка мат не сто пе по ко ји ма се 
за ду жу је, бу ду ћи да је ри зик ула га ња у Ср би ју ве ћи од про се ка за 
тран зи ци о не зе мље у Евро пи.

Коч ни ца при вред ног раз во ја у Ср би ји су ин ве сти ци је. Стра-
не ди рект не ин ве сти ци је су за ка за ле јер је њи хов при лив у пр вој 
по ло ви ни 2010. го ди не био ма њи од по ло ви не оног из пр вог по лу-
го ђа 2009. го ди не, до сти гав ши све га 480 ми ли о на еура за јед но са 
порт фо лио ин ве сти ци ја ма.

Сла бо из вр ше ње јав них ин ве сти ци ја је ста ри про блем у Ср-
би ји. Раз лог за то је сте из ме ђу оста лог не до ста так ва ља ног ви ше го-
ди шњег бу џет ског пла ни ра ња. Дру ги раз лог је прав на не из ве сност 
ве за на за ефи ка сну из град њу ин фра струк ту ре од но сно на док на ду 
за екс про при ја ци ју за кључ не ин фра струк тур не про јек те. 

Да би зе мља иза шла из не за вид ног еко ном ског ста ња у ко ме 
се са да на ла зи по треб но је да “вла ди ни екс пер ти” на пра ве на ци о-
нал ну ду го роч ну стра те ги ју15) раз во ја - ка ко би се по кре нуо при-
вред ни раст. Раз у ме се, мо ра ју се укљу чи ти кре ди бил не ме ре за 
знат но сма ње ње бу џет ског де фи ци та16) и кон тро лу јав ног ду га. То 
тре ба да ути че на зна чај но сма ње ње ри зи ка ула га ња у Ср би ју и 

да би се за у ста вио раст ин фла ци је на стао због ра ста це на хра не и ра ста пре ми ја ри зи ка 
на уво зне це не.

15) Мо дел раз во ја Ср би је на пра ви ла је гру па срп ских еко ном ских екс пе ра та и пре зен то ва-
ла исти у ок то бру 2010. го ди не. Пред ло же ни мо дел раз во ја зна чи из ме ну у струк ту ри 
те ку ће по тро шње у ко рист ин ве сти ци ја и сма ње ње јав не по тро шње. Али, сла бост ово га 
по ну ђе ног  мо де ла је што не до вољ но апли ци ра ве ће обра зо ва ње ка дро ва, ино ва ци је и 
ве ће ис тра жи вач ке ини ци ја ти ве на уч ни ка.

16) Де фи цит бу џе та Ср би је на кра ју сеп тем бра 2010. го ди не из но сио је 84,5 ми ли јар ди ди-
на ра (при хо ди су би ли 468,5 а рас хо ди 552,9 ми ли јар ди ди на ра). Од на пла те по ре за на 
до да ту вред ност (ПДВ) за де вет ме се ци ове го ди не при ку пље но је 232,3 ми ли јар де, од 
ак ци за 92,9 ми ли јар ди, а од по ре за на до хо дак гра ђа на 54 ми ли јар де ди на ра. (Из вор: 
Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 09.10.2010. го ди не).

 Нај ве ћи бу џет ски рас хо ди би ли су по осно ву ис пла та ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци-
јал ног оси гу ра ња, и то 199,4 ми ли јар де, а тро шко ви за за по сле не су би ли 135,8 ми ли јар-
ди ди на ра. За ка пи тал не из дат ке по тро ше но је 10,3 ми ли јар де ди на ра. За от пла ту ка ма та 
у сеп тем бру је по тро ше но 4,5 ми ли јар ди ди на ра, а то је ви ше од про се ка из да та ка бу џе-
та за те на ме не у про те клим ме се ци ма.

 Бу џе том за 2010. го ди ну би ли су пред ви ђе ни при хо ди од 660,7 ми ли јар ди, и рас хо ди 
од 762,9 ми ли јар ди, та ко да је де фи цит тре бао да из но си 102,2 ми ли јар де ди на ра. Али, 
вла да Ср би је је при пре ми ла ре ба ланс бу џе та за 2010. го ди ну. Де фи цит бу џе та Ср би је у 
2010. го ди ни би ће уве ћан из ме ђу 15 и 16 ми ли јар ди ди на ра на кон ре ба лан са  и из но си ће 
око 120 ми ли јар ди ди на ра. (Из вор: Ми ни стар ство фи нан си ја, до ступ но 19.10.2010. го-
ди не). Ре ба ланс бу џе та за 2010. го ди ну ће за ви си ти од про це не ММФ-а. 
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на ве ћи раст ин ве сти ци ја. Без до бро осми шље не ду го роч не на ци-
о нал не стра те ги је, ко ја тре ба да по кре не ре фор му у Ср би ји, не ће 
би ти по бољ ша ња кон ку рент но сти, по ве ћа ња за по сле но сти, жи вот-
ног стан дар да и сма ње ња си ро ма штва. 

СИРОМАШТВО У СРБИЈИ

У Ср би ји је пад за по сле но сти за бри ња ва ју ћи, а на ро чи то 
због чи ње ни це да је он то ком кри зе у зе мљи два и по пу та ве ћи не-
го пад про из вод ње. Сто па не за по сле но сти је до сти гла 20,1 од сто17), 
на и ме за по сле ност је па ла ис под 50 од сто. Раз лог за пад за по сле но-
сти тре ба тра жи ти у до са да шњим не у спе лим при ва ти за ци ја ма. По-
сло дав ци су кри зу ис ко ри сти ли да се осло бо де ви шка за по сле них, 
чак и пре ро ка на ко ји их је при ва ти за ци о ни уго вор оба ве зи вао. То 
је до дат но по ве ћа ло и број си ро ма шних у Ср би ји.

Због не до стат ка ста ти стич ких по да та ка за 2010. го ди ну о си-
ро ма штву ста нов ни штва у Ср би ји освр ни мо се на по дат ке из 2009. 
го ди не ко ји ка зу ју сле де ће. У 2009. го ди ни је у од но су на прет ход-
ну го ди ну број оних гра ђа на ко ји жи ве ис под ап со лут не гра ни це 
си ро ма штва по ве ћан за 60.000. Те го ди не је око 700.000 љу ди18) би-
ло без до вољ но сред ста ва за основ не жи вот не по тре бе, од но сно 
хра ну и ста но ва ње. Иако је та да ин фла ци ја би ла ни ска, љу ди ко ји 
су про гла ша ва ни тех но ло шким ви шком и по том осно ву до би ја ли 
от ка зе у пр вом мо мен ту ни су то ли ко осе ћа ли не ма шти ну. Они су 
се тек ка сни је на шли у јед ном за ча ра ном кру гу без на ђа, а мно ги 
и на иви ци ег зи стен ци је. Њи хо ва ег зи стен ци ја је да нас прак тич ки 
не мо гу ћа. 

Ако по сма тра мо ре ги о нал ну ма пу си ро ма штва у Ср би ји си-
ту а ци ја пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку је сле-
де ћа. Нај ве ћи по раст сто пе си ро ма шног ста нов ни штва за бе ле жен 
је у цен трал ној Ср би ји, и то са се дам од сто у 2008. го ди ни ова сто-
па је по ра сла на 9,3 од сто у 2009. го ди ни. Си ро ма ше ње у ру рал-
ним сре ди на ма је из ра же ни је. То по твр ђу је  за бе ле же ни раст са 7,5 
од сто ста нов ни штва ис под ап со лут не гра ни це си ро ма штва у 2008. 
го ди ни на 9,6 од сто у 2009. го ди ни. У град ском под руч ју ни је за бе-
ле же на сто па ра ста си ро ма штва.

У из ра зи то те шким усло ви ма у Ср би ји жи ве по ро ди це са пет 
и ви ше чла но ва. Ста ти стич ки по да так за 2008. го ди ну по ка зу је да 

17) Пре ма Ан ке ти о рад ној сна зи из апри ла 2010. го ди не. (Из вор: РЗС, до ступ но 21.10.2010. 
го ди не).

18) Из вор: Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти ку, до ступ но 02.08.2010. го ди не.
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је ис под ап со лут не гра ни це си ро ма штва жи ве ло 10 од сто та квих 
по ро ди ца, док је у 2009. го ди ни њих би ло чак 14,2 од сто19). По ра-
жа ва ју ће је што про це нат де це ко ја не ма ју ни за основ не по тре бе 
до сти же 9,3 од сто.

Сва ко де се то де те до 14 го ди на жи ви ис под ли ни је ап со лут-
ног си ро ма штва, као и 8,4 од сто де це од 14 до 18 го ди на. У 2009. 
го ди ни је по ве ћа на и ре ла тив на ли ни ја си ро ма штва за 0,4 од сто и 
по тој ка те го ри за ци ји 13,6 од сто ста нов ни штва је си ро ма шно.

То је и раз лог што је у Ср би ји број на род них ку хи ња по ве ћан 
у 69 оп шти на, а њи хо ве услу ге ко ри сти ви ше од 36.000 гра ђа на. 
Број си ро ма шних је још ве ћи ако се зна да је мно ги ма од њих ис-
под до сто јан ства да тра же по моћ у на род ним ку хи ња ма. У На цр ту 
за ко на о со ци јал ној за шти ти пред ви ђа ју се ве ћа со ци јал на да ва ња. 
Со ци јал ну по моћ у Ср би ји при ма ју 68.000 по ро ди ца.

Пла ни ра ним из ме на ма за ко на о со ци јал ној за шти ти ко ји би 
сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2011. го ди не, број чла но ва до ма ћин ства 
ко ји ће би ти об у хва ће ни со ци јал ном за шти том би ће по ве ћан за 60 
од сто, а укуп ни бу џет ски рас хо ди за те на ме не за 70 од сто. Из бу џе-
та ће тре ба ти ви ше из два ја ти за ове на ме не, па се тро шак при ме не 
овог за ко на про це њу је на око три ми ли јар де ди на ра.

У окви ру аран жма на са ММФ до го во ре но је да се по ре ба-
лан су бу џе та обез бе ди 800 ми ли о на ди на ра за по др шку со ци јал но 
угро же ним и то: 250 ми ли о на за на мир ни це за на род не ку хи ње, 
130 ми ли о на за па ке те хра не и хи ги је не, 100 ми ли о на за хит не ин-
тер вен ци је у со ци јал ној за шти ти и 400 ми ли о на за по моћ нај си ро-
ма шни јим оп шти на ма за раз вој услу га и по моћ у обла сти со ци јал-
не за шти те.

Ме ђу тим, ова из два ја ња из бу џе та не ће до при не ти да се број 
со ци јал но угро же них сма њи. Ср би ја ће би ти до ве де на у до ста те-
шку си ту а ци ју због на ра ста ју ћег бро ја си ро ма шних и пен зи о не ра, 
па ће за па сти у још ве ће про бле ме у го ди на ма ко је до ла зе. 

ПЛАТЕ И ПЕНЗИЈЕ У СВЕТЛУ 
МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

На кон успе шно за вр ше ног пре го во ра20) пред став ни ка вла сти 
у Ср би ји и екс пе ра та ММФ-а, о пе тој ре ви зи ји стенд-бај аран жма-
на, да та је мо гућ ност да Ср би ја по ву че до дат них 380 ми ли о на еура. 
По ред то га до го во ре но је са пред став ни ци ма Фон да да се у то ку 

19)  Из вор: Ми ни стар ство за рад и со ци јал ну по ли ти ку, до ступ но 02.08.2010. го ди не.

20)  Са ста нак је одр жан 27.08.2010. го ди не.
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2010. го ди не по ве ћа ју кре дит ни под сти ца ји за при вре ду и гра ђа-
не у из но су од шест ми ли јар ди ди на ра, и да се до дат на сред ства 
из дво је и за со ци јал ну по моћ. Та ко ђе је до го во ре но да се пла те и 
пен зи је од мр зну у ја ну а ру 2011. го ди не, а да пен зи о не ри у ок то бру 
2010. го ди не до би ју јед но крат ну по моћ21).

До го во ре но је да у ја ну а ру пла те и пен зи је по ра сту за по ло-
ви ну сто пе ше сто ме сеч не ин фла ци је. По ред ово га по ве ћа ња за по-
сле ни и пен зи о не ри тре ба ли би да до би ју по ве ћа ње и у апри лу и 
ок то бру 2011. го ди не. Пла те и пен зи је би ће ко ри го ва не у апри лу и 
ок то бру по фор му ли по ко јој ће по ве ћа ње би ти јед на ко по ло ви ни 
ше сто ме сеч не ин фла ци је уве ћа ној за по ло ви ну ре ал ног еко ном-
ског ра ста. Иста фор му ла за об ра чун пла та и пен зи ја ко ри сти ла би 
се и у 2012. и 2013. го ди ни, што зна чи да би по ве ћа ње пен зи ја и 
пла та у јав ном сек то ру би ло јед на ко по лу го ди шњем ра сту ин фла-
ци је уве ћа но за по ло ви ну еко ном ског ра ста.

У Ме мо ран ду му о бу џе ту за 2011. го ди ну пред ста вље на је 
ма кро е ко ном ска про јек ци ја до 2013. го ди не. У ње му се на во де 
пред ви ђа ња о сма ње њу јав не по тро шње и по ве ћа њу др жав них ин-
ве сти ци ја. 

Пре ма па ра ме три ма ко ји су пре зен ти ра ни у Макроеконом-
скојпројекцијидо2013. годинепен зи је би од апри ла 2011. го ди-
не по ра сле за 3,4 од сто, а од ок то бра исте го ди не 2,5 про це на та. 
Април ско по ве ћа ње у 2012. го ди ни из но си ло би 3,5, а ок то бар ско 
два од сто. Го ди ну да на ка сни је пен зи је би би ле ве ће за три од сто у 
апри лу и до дат на два про цен та у ок то бру – ка же се у Ме мо ран ду-
му о бу џе ту.

Али, ни је се во ди ло ра чу на о то ме да ће пла те у јав ном сек-
то ру и пен зи је би ти тре ти ра не си ме трич но то ком 2011. го ди не па 
то зна чи да ће сто па њи хо вог ра ста би ти иста. Про це нат њи хо вог 
ра ста се не мо же пре ци зно од ре ди ти за то што ће за ви си ти од сто пе 
ин фла ци је.

Кре а то ри еко ном ске по ли ти ке су про јек то ва ли да ће Ср би ја 
за три го ди не за бе ле жи ти раст од 5,5 од сто, с не што ни жом сто пом 
ин фла ци јом од 4,1 од сто, али и вр ло скром ним ра стом жи вот ног 
стан дар да. Ви де ти Табелу3.

21) Свим пен зи о не ри ма, а има их 1,4 ми ли о на, са пен зи јом ни жом од 30.000 ди на ра у ок-
то бру 2010. го ди не је по де ље но по 5.000 ди на ра јед но крат не по мо ћи. Пра во на ову по-
моћ по ред пен зи о не ра Фон да ПИО, за по сле них (1.334.556) и са мо стал них де лат но сти 
(56.597) има и  223.968 по љо при вред них пен зи о не ра чи ја про сеч на пен зи ја не пре ла зи 
8.169 ди на ра, али пра во има ју и они ко ји при ма ју пен зи је из ино стран ства или ме шо-
ви те пен зи је. У ства ри, од укуп но 1,66 ми ли о на пен зи о не ра њих 1,4 ми ли о на до би ја 
бо нус од 5.000 ди на ра, што чи ни око 78 од сто пен зи о не ра. (Извор:Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,до ступ но 27. ав густ 2010. го ди не).

 Ова ис пла та јед но крат не по мо ћи пен зи о не ри ма ко шта бу џет 6,8 ми ли јар ди ди на ра.
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Та бе ла 3. Ма кро е ко ном ске про јек ци је до 2013. го ди не
2011. 2012. 2013.

Еко ном ски раст 3% 5% 5,5%
Ин фла ци ја 4,5% 4,3% 4,1%
Раст за по сле них 0,5% 1,1% 1,6%
Број за по сле них 1.840.000 1.861.000 1.891.000
Раст про сеч не пла те 1,5% 2,3% 2,9%
Извор:Меморандумобуџету,до ступ но 28. ав густ 2010. го ди не

Из по да та ка пре зен ти ра них у Ме мо ран ду му о бу џе ту ви ди 
се на ме ра др жа ве да се по ве ћа ва ју из да ци за ин ве сти ци је сма ње-
њем укуп них тро шко ва на ме ње них за јав ну по тро шњу, за пла те и 
пен зи је. Пред ви ђа се сма ње ње уче шћа јав не по тро шње у бру то до-
ма ћем про из во ду за три од сто и на гла ша ва се да “ве ли ко фи скал но 
при ла го ђа ва ње ни је мо гу ће без чвр сте фи скал не ди сци пли не и по-
што ва ња гор ње гра ни це рас хо да пред ви ђе не овим про јек ци ја ма”.

Ви сок фи скал ни де фи цит и чи ње ни ца да пла те и пен зи је чи-
не ве ли ки део др жав них рас хо да у из но су од 800 ми ли јар ди ди на-
ра, зна чи да по ве ћа ње од са мо је дан од сто уве ћа ва раст тро шко ва 
од осам ми ли јар ди ди на ра. Па ипак, због по гор ша не со ци јал не си-
ту а ци је (јер су пу не две го ди не за мр зну та при ма ња) тре ба ло би 
на док на ди ти раст це на хра не, што не би би ло мо гу ће ако би се ин-
дек си ра ње пла та и пен зи ја оба ви ло тек у апри лу. То је раз лог што 
је пр ва ин дек са ци ја по ме ре на за ја ну ар 2011. го ди не. Ова ин дек-
са ци ја ће бу џет за 2011. го ди ну ко шта ти че ти ри до пет ми ли јар ди 
ди на ра и тај тро шак ће мо ра ти да се укло пи у пла ни ра ни бу џет ски 
де фи цит од че ти ри од сто БДП за ту го ди ну.

Ци ља ни фи скал ни де фи цит од че ти ри од сто БДП-а је у скла-
ду са до го во ре ном фор му лом у пред ло же ним аманд ма ни ма За ко на 
о бу џет ском си сте му. Ме ђу тим, по што не ра сту бу џет ски при хо ди, 
ма њак у др жав ној ка си ће у 2010. го ди ни би ти ве ћи од пред ви ђе них 
4,5 од сто бру то до ма ћег про из во да.

У Ме мо ран ду му о бу џе ту на во де се и не ка ре ше ња22) ве за на 
за по ре ску ре фор му, ко ја су у пре го во ри ма са екс пер ти ма ММФ-а 
усво је на, као и фи скал на пра ви ла у окви ру За ко на о бу џет ском си-
сте му. Пред ло же не за кон ске од ред бе о фи скал ној од го вор но сти 
тре ба ју би ти сна жна по др шка на ме ра ва ном сма њи ва њу де фи ци та.

22) Јед на од ва ри јан ти је сте по ве ћа ње оп ште сто пе по ре за на до да ту вред ност од 18 од сто. 
По сто ји и мо гућ ност по ве ћа ња по ре за на по је ди не про из во де, као што су ра чу на ри и 
ста но ви у но во град њи, ко ји су се до сад опо ре зи ва ли по сто пи од осам про це на та. Као 
ва ри јан та по ми ње се и про гре сив но опо ре зи ва ње за ра да уз по ве ћа ње нео по ре зи вог пра-
га, али и из ме не у об ра чу ну осно ви це за го ди шњи по рез на до хо дак гра ђа на. Ре ше ње се 
ви ди и у из ме ни по ре за на имо ви ну и сма ње ње на ме та на до бит пред у зе ћа.
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Па ипак, без об зи ра на сва по ну ђе на ре ше ња зе мља нај пре 
мо ра да ус по ста ви уну тра шњу рав но те жу и окре не се под сти ца њу 
до ма ће тра жње. Дру гим ре чи ма, до ма ћа тра жња мо ра да оја ча ка ко 
би би ла но си лац опо рав ка, и то у вре ме док се при ме њу је фи скал на 
ста би ли за ци ја од но сно сма ње ње рас хо да. Али, за при ме ну стро гих 
фи скал них пла но ва ве ли ки ри зик пред ста вља ју рас хо ди – ко ји ни-
су об у хва ће ни пла ном23). 

Вла да Ср би је мо ра да ста би ли зу је јав не фи нан си је и на пра-
ви кре ди бил не пла но ве за кон тро лу јав ног за ду жи ва ња, и сма ње ње 
јав ног ду га. ММФ ин си сти ра на ус по ста вља њу стро ге фи скал не 
ди сци пли не ка ко би се сма њио ми нус у бу џе ту. У ства ри, бу џет за 
2011. го ди ну ће би ти по кри вен стенд-бај про гра мом ММФ-а. Ма да 
са да мо же би ти те же и ску пље да се про да јом др жав них об ве зни ца 
при ку пе сред ства за фи нан си ра ње бу џе та, ре ал но по сма тра но де-
фи цит од 4,8 од сто БДП-а (ко ли ко се пла ни ра да ће би ти до кра ја 
2010. го ди не) мо гао би да бу де фи нан си ран ком би на ци јом за ду-
жи ва ња у еури ма код ба на ка, стра ним зај мо ви ма, да љом про да јом 
тре зор ских за пи са и, ако бу де по треб но, по вла че њем вла ди них де-
по зи та.

Ка да про грам са ММФ-ом ис тек не у апри лу 2011. го ди не о 
бу џе ту би тре бао да бри не Фи скал ни са вет ко ји ће се фор ми ра ти за 
бу џет за 2012. го ди ну и бу ду ће бу џе те на осно ву усво је ног до го во-
ра. Фи скал ни са вет, као са мо стал на и не за ви сна ин сти ту ци ја, тре-
ба да кон тро ли ше по што ва ње фи скал них пра ви ла, ко ја би тре ба ло 
да обез бе де да се до 2015. го ди не бу џет ски де фи цит сма њи на је дан 
од сто. Фи скал ним пра ви ли ма пред ви ђе но је и да јав ни дуг не сме 
да пре ђе 45 од сто БДП-а. По што је по ста вље на гра ни ца до ко је др-
жа ва мо же да се за ду жу је, јав ни дуг не би смео да пре ђе ту гра ни цу.

Фи скал ни са вет ће За кон о фи скал ној од го вор но сти при ме-
њи ва ти24) на ре пу блич ком и ло кал ном ни воу. Над зи ра ње при ме не 
пра ви ла фи скал не ста би ли за ци је тре ба ло би да до при не се по ве ћа-
њу нов ца за јав не ин ве сти ци је, а то би тре ба ло да има ефек те на 
еко ном ски раст.

23) У рас хо де за пла те ни су укљу че на сред ства за на гра де и бо ну се, чи ји би евен ту ал ни ефе-
кат на бу џет био 2,2 ми ли јар ди ди на ра. Си ту а ци ја би се до дат но за ком пли ко ва ла ако би 
до шло до од мр за ва ња про ши ре ног деј ства Оп штег ко лек тив ног уго во ра, ко ји се од но си 
на то пли оброк и ре грес. Та да би др жав на ка са би ла ма ња за 81,8 ми ли јар ди ди на ра.

24) Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 12.10.2010. го ди не За кон о из ме на ма и до пу на ма за ко на 
о бу џет ском си сте му ко ји са др жи фи скал на пра ви ла, ко ја тре ба ју да по ја ча ју фи скал ну 
ди сци пли ну на сред њи рок. 
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ОСВРТ НА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О  
ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

Из ме на ма25) За ко на о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу26) 
(ПИО) пред ви ђе но је да се од 2011. го ди не по сте пе но по ве ћа ва-
ју усло ви за сти ца ње ста ро сне гра ни це за од ла зак у пен зи ју. Та ко 
је За ко ном пред ви ђе но да би од 2023. го ди не у пен зи ју му шкар ци 
ишли са 40 го ди на ста жа и 58 го ди на жи во та, а же не са 38 го ди на 
ста жа и 58 го ди на жи во та.

Му шкар ци ће и да ље мо ћи да иду у пен зи ју са на вр ше них 65 
го ди на жи во та и 15 го ди на ста жа, а же не са на вр ше них 60 го ди на 
жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа. У ста ро сну пен зи ју ће се ићи и 
са 45 го ди на ста жа, без об зи ра на го ди не жи во та. 

Из ме на ма ко је су на ве де не у За ко ну о пен зиј ско-ин ва лид-
ском оси гу ра њу по о штра ва ју се и усло ви за до би ја ње по ро дич не 
пен зи је. На и ме, пре ма ре ше њи ма ко ја су пре зен ти ра на у ово ме За-
ко ну, удо вац би сти цао пра во на по ро дич ну пен зи ју ако је до смр ти 
брач ног дру га на вр шио 58 го ди на жи во та, уме сто до са да шњих 55 
го ди на жи во та. Удо ви ца би сте кла исто пра во ка да на пу ни 53 го ди-
не жи во та, уме сто 50 го ди на жи во та, ка ко је по са да шњем за ко ну.

Из ме на ма за ко на де фи ни сан је од ла зак у пен зи ју за слу жбе-
ни ке ко ји су ра ди ли у од ре ђе ним др жав ним слу жба ма. По ве ћа ва-
ју се усло ви за од ла зак у пен зи ју по ли циј ских слу жбе ни ка, вој них 
ли ца, слу жбе ни ка по ре ске по ли ци је, при пад ни ка БИА и по је ди них 
при пад ни ка ми ни стар ства спољ них по сло ва. Они ће у пен зи ју убу-
ду ће, и то уз бе не фи ци ра ни стаж, мо ћи да иду са 55 го ди на жи во та, 
25 го ди на ста жа и 15 го ди на ефек тив ног ра да на тим по сло ви ма, 
уме сто са 53 го ди не жи во та, 20 го ди на рад ног ста жа и 10 го ди на 
ефек тив ног ра да, ка ко са да за кон на ла же.

Пен зи ја би се убу ду ће ускла ђи ва ла два пу та го ди шње и то 
1. апри ла и 1. ок то бра. При том, 1. апри ла 2011. и 1. апри ла 2012. 
го ди не ускла ђи ва ће се са по тро шач ким це на ма и по ла про цен та 
бру то до ма ћег про из во да из прет ход не го ди не. Од 1. апри ла 2013. 
го ди не ускла ђи ва ће се са по тро шач ким це на ма и ра стом БДП уко-
ли ко он бу де ве ћи од че ти ри од сто. Сва ког 1. ок то бра пен зи је би се 
ускла ђи ва ле са ра стом по тро шач ких це на у прет ход них шест ме-
се ци.

По ред то га, из ме на ма за ко на пред ла же се сма ње ње лич ног 
ко е фи ци јен та са че ти ри на 3,8 при ли ком утвр ђи ва ња нај ви ше пен-

25)  Из ме не ће се, уко ли ко бу ду усво је не, при ме њи ва ти по ступ но до 2023. го ди не.

26)  До ступ но, 02.09.2010. го ди не.
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зи је. Ово је на пра вље но ка ко би се сма њи ла раз ли ка из ме ђу из но са 
нај ви ше и нај ни же пен зи је.

Ме ђу тим, пред ло же не из ме не За ко на о пен зиј ско-ин ва лид-
ском оси гу ра њу су до ста ди ску та бил не, јер се сма њу ју пен зи је и 
ства ра се још ве ћи ра спон из ме ђу нај ви ших и нај ни жих ми ро ви на. 
По сма тра но из са да шње пер спек ти ве чи ни се да су син ди ка ти у 
Ср би ји уви де ли све зам ке и сла бо сти пре зен ти ра них из ме на За ко-
на о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу. Сто га је са свим ра зу мљи-
во што је ускла ђи ва ње пен зи ја са ра стом БДП-а иза зва ло оп ште не-
го до ва ње код син ди ка та. Али, власт у зе мљи по ку ша ва да оправ да 
се бе уз из го вор да су ове из ме не За ко на за пра во зах те ви ММФ-а. 
То са мо још ви ше го во ри о не у бе дљи во сти екс пе ра та ко ји се ба ве 
овом про бле ма ти ком у Ср би ји и њи хо вој спрем но сти да се за кло не 
иза ММФ-а.

Ло гич но је би ло да се власт у зе мљи са ста ла са син ди ка ти ма 
и са слу ша ла њи хо ва ми шље ња по пи та њу из ме на За ко на о пен-
зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра њу. Ова ко се над ви ла там на сен ка на 
пред лог за ко на јер је исти са чи њен без кон сул та ци ја са син ди ка ти-
ма и ван со ци јал но-еко ном ског са ве та. 

Ср би ја је зе мља у ко јој је мно го рад но спо соб ног ста нов ни-
штва “на си лу” оте ра но у пен зи ју. Раз у ме се, са да шњи и бу ду ћи 
пен зи о не ри не мо гу да бу ду од го вор ни за ло ше во ђе ње по ли ти ке 
за по шља ва ња, а та ко ђе ни за ло ше во ђе ње еко ном ске по ли ти ке - 
не го су за то ис кљу чи во од го вор ни екс пер ти на вла сти. За пра во, 
узрок ло шег ста ња у зе мљи тре ба тра жи ти у ло шој при ва ти за ци ји, 
спо рим еко ном ским ре фор ма ма, не до вољ ном при вред ном ра сту и 
ло шој де мо граф ској струк ту ри у зе мљи. 

ПОГОРШАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ПЕНЗИОНЕРА

Еко ном ска и фи нан сиј ска сце на у Ср би ји је за бри ња ва ју ћа 
јер при вре да и ста нов ни штво има ју огром не кре ди те27), ин фла ци ја 
узи ма ма ха, си ро ма штво се ши ри, де мо граф ска ма па Ср би је је та-
ко ђе за бри ња ва ју ћа, па по ди за ње пра га зах те ва ног ста жа за же не 
и ста ро сне гра ни це, ути ца ће на да ље по гор ша ва ње по ло жа ја са-

27) Пре ма по да ци ма кре дит ног би роа Удру же ња ба на ка Ср би је (УБС), кре ди ти пред у зе ћа 
из но си ли су 1.125 ми ли јар ди ди на ра, док су гра ђа ни ду го ва ли 488,5 ми ли јар ди ди на ра. 
(Из вор: УБС, до ступ но, 16.09.2010. го ди не). Од по чет ка го ди не дуг пред у зе ћа је ве ћи 
17 од сто, а гра ђа на 23 од сто. Гра ђа ни Ср би је су по след њег да на ав гу ста на име кре ди та 
бан ка ма ду го ва ли 4,6 ми ли јар ди еура. До да ју ли се том из но су ми ну си на те ку ћим ра-
чу ни ма, за ду же ња на кре дит ним кар ти ца ма и ли зинг уго во ри ма, гра ђа ни укуп но ду гу ју 
5,2 ми ли јар де еура. У ства ри, про се чан дуг сва ког ста нов ни ка Ср би је бан ка ма за кре ди-
те у ав гу сту 2010. го ди не из но сио је 636 еура, а ка да се то ме до да ју ми ну си на те ку ћим 
ра чу ни ма, на кре дит ним кар ти ца ма и по ли зинг уго во ри ма, про се чан дуг сва ког гра ђа-
ни на Ср би је у ав гу сту из но сио је 719 еура. (Из вор: УБС, до ступ но, 16.09.2010. го ди не).
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да шњих и бу ду ћих пен зи о не ра, ин ва ли да, као и оних љу ди ко ји су 
про гла ше ни тех но ло шким ви шком.

Чи ње ни ца је да Ср би ја не мо же да на ста ви са ста ром прак сом 
за ду жи ва ња и тро ше ња не за ра ђе ног нов ца - јер  би др жа ву та кво 
по на ша ње од ве ло у бан крот ство. Ме ђу тим, не мо гу ни пен зи о не ри 
да сно се од го вор ност због ло ше еко ном ске по ли ти ке ка ква се во ди 
у зе мљи. Др жа ва је од го вор на што ни је ура ди ла на вре ме ре фор му 
пен зи о ног си сте ма, а због ло ше при ва ти за ци је све ве ћи број љу ди 
на си лу се ша ље у пен зи ју, што до дат но по ве ћа ва број пен зи о не ра 
ко ји су још рад но спо соб ни28). По што је раст бро ја пен зи о не ра у 
ди рект ној ко ре ла ци ји са сма ње њем из но са пен зи ја, до ста је упит-
но и чак не мо гу ће оства ри ти обе ћа них 70 од сто уче шћа про сеч них 
пен зи ја у про сеч ним за ра да ма. У нај бо љем слу ча ју мо же се ра чу-
на ти  на тек не што ви ше од 50 од сто то га уче шћа.

Чак и ако се у Ср би ји оства ри го ди шња сто па ра ста бру то 
до ма ћег про из во да од че ти ри од сто, а за ра де оства ре ре ал ну сто пу 
ра ста од три од сто, ко ри сни ци пен зи ја оста ће на ис то ме од но сно 
има ће ско ро иста при ма ња. 

По што су по зна ва о ци пен зи о не про бле ма ти ке све сни ове 
опа сно сти они у ви ду аманд ма ни ма пред ла жу да се по ред кре та ња 
по тро шач ких це на за об ра чун пен зи ја узме по ло ви на ра ста сто пе 
БДП из прет ход не го ди не, а не раз ли ка из над че ти ри про цен та ра-
ста БДП. Ова кав на чин ускла ђи ва ња пен зи је са мо би де ли мич но 
по бољ шао по ло жај нај ста ри је по пу ла ци је. 

Стал но по ве ћа ње бро ја пен зи о не ра, уз ве ли ку не за по сле-
ност, и пла ни ра но сво ђе ње ма се пен зи ја у бу џе ту са са да шњих 36,7 
од сто на 30,0 од сто у 2016. го ди ни или са 13,2 од сто у БДП на све га 
10,0 про це на та су ге ри ше да се по ли ти ка “урав но те же ња бу џе та” 
нај ве ћим де лом од но си на пен зи је. Ка ко на пен зи је и пла те за по-
сле них у ре пу блич ком бу џе ту од ла зи око 68,3 од сто свих рас хо да, 
та да ана ли зи ра ју ћи про јек ци ју кре та ња свих фак то ра у 2011. го-
ди ни сле ди за кљу чак да ће се про сеч на пен зи ја по ве ћа ти за са мо 
1.300 ди на ра.

Под усло вом да се исто вре ме но еко ном ском и фи скал ном по-
ли ти ком обез бе ди и кре та ње за ра да у окви ру ра ста БДП-а (70 до 80 
од сто од ре ал не сто пе БДП-а) укуп на по тро шња не би до ве ла до 
бу џет ског де фи ци та. 

28) Број за по сле них у раз до бљу 2008-2010. го ди не сма њио се за 170.000. А са мо у 2010. 
го ди ни до ок то бра ме се ца број за по сле них се сма њио за 71.000, док се број пен зи о не ра 
по ве ћао за око 20.000. То зна чи да се упла те до при но са сма њу ју.
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За пен зи о не ре би би ло бо ље да се те ку ће пен зи је об ра чу на-
ва ју по “швај цар ској фор му ли”29) и ускла ђу ју са кре та њем за ра да.

Кван ти та тив на ана ли за по ка зу је да про сеч на пен зи ја у про-
сеч ној за ра ди не би сме ла да па да ис под 60 од сто, док ми ни мал-
на пен зи ја не би сме ла би ти ни жа од 25 од сто про сеч не за ра де из 
прет ход не го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји. То је је ди ни на чин да се 
за др жи са да шња вред ност нај ни жег из но са пен зи ја ко ја не пре ла зи 
100 еура. Ви де ти Табелу4. 

Та бе ла 4. Број пен зи о не ра и из но си пен зи-
ја у ју ну 2010. го ди не – до да ла БГ

СТА РО СНЕ ИН ВА ЛИД СКЕ ПО РО ДИЧ НЕ БРОЈ

Број
Про-
се чан
износ

Број
Про-
се чан
износ

Број
Про-
се чан
износ

За по сле ни 693.495 25.170 326.747 20.021 314.314 16.014 1.334.556
Са мо стал не
делатности 25.417 24.659 16.543 21.314 14.637 15.467 56.597
По љо при-
вред ни ци 185.956 8.398 12.953 8.947 25.059 6.025 223.968

Из вор: Републичкифондзапензијскоиинвалидскоосигурање, до ступ но 
27. ав густ 2010. 

Уко ли ко се на пред пре зен ти ра ни пред лог За ко на о пен зиј-
ско-ин ва лид ском оси гу ра њу усво ји, та да ускла ђи ва ње пен зи ја са 
ра стом бру то дру штве ног про из во да до ве шће до то га да мно ги 
пен зи о не ри, с об зи ром на тре нут ни раст БДП, ће при ма ти за пет 
го ди на исту пен зи ју ка кву има ју са да, а мно ги пен зи о не ри по ве ћа-
ње пен зи ја не ће ни до че ка ти.

ДЕМОГРАФСКА СЛИКА СРБИЈЕ И 
УСЕЉЕНИЧКА ПОЛИТИКА

У Ср би ји су, по сма тра но у ве ћи ни, пен зи је пре ма ле па пен-
зи о не ри ни су про блем ове зе мље. Но, про блем је то што је про сеч-
на ста рост пен зи о не ра тек не што ве ћа од 50 го ди на и пи та ње је – ко 
је ство рио “ар ми ју” пен зи о не ра. Са да је зе мља до ве де на у си ту а-
ци ју да се мо ра ју про на ћи ре ше ња ка ко се цео пен зи о ни си стем не 
би уру шио. Услов да до то га не би до шло је при вред ни раст. Да би 
се он по кре нуо у овој де це ни ји вла да Ср би је мо ра у бли ској бу дућ-
но сти да ство ри усло ве за за по шља ва ње рад но спо соб них др жа-

29)  По чет ком 2002. го ди не, уво ђе њем из ме на и до пу на За ко на о осно ва ма пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, по че ло је ускла ђи ва ње пен зи ја у Ср би ји са пла та ма по тзв. 
“швај цар ској фор му ли”. То зна чи да се пен зи је ускла ђу ју 50 од сто пре ма ра сту пла та, а 
50 од сто пре ма ра сту тро шко ва жи во та, и то квар тал но.
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вља на Ср би је, или ће пак мо ра ти да “уве зе” рад но спо соб не стра не 
др жа вља не.  То је је ди но ре ше ње да се до не кле убла же не га тив не 
по сле ди це во ђе ња ви ше де це ниј ски ло ше еко ном ске и де мо граф-
ске по ли ти ке, а ко је се ре флек ту ју на са да ја ко не по вољ ну сра зме ру 
бро ја за по сле них и пен зи о не ра. А ка да  се то ме до да и број не за по-
сле них, про из и ла зи да Ср би ја има ма ло ква ли фи ко ва них људ ских 
по тен ци ја ла и рад но ак тив ног ста нов ни штва за от кла ња ње про бле-
ма фи нан си ра ња со ци јал них и пен зи о них фон до ва и за по кре та ње 
но вог раз вој ног при вред ног ци клу са.   

Не до вољ но отва ра ње но вих рад них ме ста, због сла бог при-
вла че ња стра них ди рект них ин ве сти ци ја, и во ђе ње по гре шне по ли-
ти ке за по шља ва ња до ве ли су до то га да се са да мо ра раз ми шља ти 
о во ђе њу ак тив не ими гра циј ске по ли ти ке. Стра те ги ја при вред ног 
ра ста ће зна чи ти бор бу за рад на ме ста.

Пре ма ис тра жи ва њи ма ко ја су ра ђе на у све ту - Евро па је 
нај по жељ ни ји кон ти нент за за по шља ва ње и крај ње од ре ди ште за 
нај ве ћи број исе ље ни ка из Ин ди је, Ки не и Фи ли пи на. Пре ма тим 
ис тра жи ва њи ма сва ки тре ћи ими грант оста не у Евро пи, док сва ки 
че твр ти за вр ши у САД-у.

Па жњу за слу жу ју по да ци ко ји се од но се на Ср би ју. На и ме, 
фра пант ни и за бри ња ва ју ћи су нај но ви ји по да ци30) Свет ског еко-
ном ског фо ру ма о “од ли ву мо зго ва” из Ср би је. Пре ма тим по да ци-
ма од 139 зе ма ља31) Ср би ја је за у зе ла 136. ме сто по “од ли ву мо зго-
ва”, док је  на 135. ме сту по са рад њи за по сле них и по сло да ва ца.

На ста ви ли се и да ље ова кав тренд од ла ска ви со ко о бра зо-
ва них ка дро ва, кре а то ри еко ном ске по ли ти ке и по ли ти ке рад них 
од но са ће мо ра ти ве о ма бр зо да при сту пе кре и ра њу усе ље нич ке 
по ли ти ке. Али ово га пу та би мо ра ли да на пра ве до бру ду го роч-
ну ана ли зу о то ме ка кав про фил ви со ко о бра зо ва не рад не сна ге и 
струч них ква ли фи ка ци ја је по тре бан зе мљи да би се по ди гла кон-
ку рент ност при вре де Ср би је. Уз то, по треб но је про на ћи на чин да 
се струч ња ци из ино стран ства при ву ку и ин те гри шу у на ше дру-
штво.

Да нас је де мо граф ска сли ка Ср би је ка та стро фал на. Ква ли тет 
људ ског ка пи та ла све је ло ши ји. У Ср би ји ви ше од 30.000 љу ди 
го ди шње умре не го што се ро ди. Про сеч на ста рост ста нов ни штва 
је 41 го ди на32). По “од ли ву мо зго ва” Ср би ја је на че твр том ме сту у 
све ту. На за по сле ње се че ка ја ко ду го, па због то га мла ди гу бе сте-
че но зна ње. У на ред них 15-20 го ди на то тал но ће да бу де из ме ње на 

30)  Из вор: Свет ски еко ном ски фо рум, до ступ но  09.10.2010. го ди не.

31)  Ранг је пра вљен по ра сту ћем ре до сле ду од но сно од нај ма њег ка нај ве ћем бро ју.

32)  Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но 18.10.2010. го ди не.
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де мо граф ска ма па Ср би је, па је за оче ки ва ти да ће до ма ће ком па-
ни је по треб ну рад ну сна гу тра жи ти из ван гра ни ца зе мље. Ово ће 
би ти пот по мог ну то и ли бе ра ли за ци јом тр жи шта ра да - ако Ср би ја 
уђе у Европ ску уни ју. Тре ба раз ми шља ти и о то ме да ће у на ред них 
де це ни ју или две “уве зе на” рад на сна га ути ца ти на кул ту ро ло шке 
и со ци јал не про ме не у зе мљи.

Ме ђу тим кре а то ри раз вој не и со ци јал не по ли ти ке у Ср би-
ји, пре не го што при сту пе пра вље њу усе ље нич ке по ли ти ке, мо ра ју 
нај пре да се по за ба ве до ма ћом не за по сле ном рад ном сна гом, и ана-
ли зом де мо граф ске струк ту ре у зе мљи. Тре нут не не по вољ не окол-
но сти у Ср би ји - ко је су по сле ди ца ка та стро фал но во ђе не ви ше де-
це ниј ске де мо граф ске и еко ном ске по ли ти ке - су број не и оне су 
пре пре ка за при вла че ње ви со ко о бра зо ва них и струч них ка дро ва из 
ино стран ства. Као до ми нант на пре пре ка за при вла че ње струч ња ка 
из ино стран ства су још увек нај ни же за ра де у Ср би ји у од но су на 
зе мље у ре ги о ну. 

За ви со ко о бра зо ва ним ка дро ви ма по сто ји гло бал на кон ку-
рен ци ја. А тек ће се у вре ме ну ко је до ла зи во ди ти оштра бор ба за 
при вла че ње оних ко ји су ви со ко о бра зо ва ни. Да нас у све ту по сто ји 
200 ми ли о на ста нов ни ка у стал ној ми гра ци ји, а го то во 75 по сто све 
до се ље нич ке по пу ла ци је при ми 28 др жа ва све та. 

До се ље ни ци ме ња ју де мо граф ску сли ку све та. САД је то ком 
по след њих два де се так го ди на има ла бо љу де мо граф ску сли ку и 
ве ћи раст БДП-а од др жа ва Европ ске уни је упра во због ја ког ими-
гра циј ског ци клу са. Усе ље ни ци да нас пред ста вља ју ге не ра тор аме-
рич ког на уч ног и ино ва циј ског тех но ло шког раз во ја.

Ста ре ње ста нов ни штва ве ли ки је дру штве ни про блем др жа-
ва САД-а и ЕУ. Пре ма пред ви ђа њи ма33) у Евро пи ће 2030-те го ди-
не би ти дво стру ко ви ше осо ба ста ри јих од 65 го ди на, не го оних 
мла ђих од 15 го ди на, док ће сра зме ра рад но ак тив них и па сив них 
из но си ти 2,4:1. Та ко ђе и Ази ја има овај про блем. У 2010. го ди ни 
Ја пан има 3 ми ли о на ма ње рад ни ка не го 2005. го ди не. Ло ши де-
мо граф ски трен до ви су при сут ни и у Ко ре ји и Ки ни ко ја ће пре ма 
про це ни за два де сет го ди на има ти јед нак број ста ри јих од 65 го ди-
на и мла ђих од 15 го ди на. 

Пре из би ја ња по след ње кри зе у раз ви је ним зе мља ма се ра чу-
на ло да је до вољ но има ти око 2,5 за по сле них на јед ног пен зи о не-
ра, па да пен зи о ни си стем бу де одр жив. Кри за је по ка за ла да ни то 
ни је до вољ но и да је са да по треб но има ти ви ше од 3,5 за по сле них 
на јед ног пен зи о не ра, да би се пен зи је одр жа ле на ни воу ма њем од 
по ло ви не про сеч не пла те. С об зи ром на то да ми има мо ма ње од 

33)  Из вор: Na ci o nal, Cro a tia, до ступ но 31.08.2010. го ди не.
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1,4 за по сле них на јед ног пен зи о не ра, а ни сви за по сле ни, од но сно 
њи хо ви по сло дав ци, не пла ћа ју до при но се ре дов но или то не чи не 
ни ка ко, пен зи о ни си стем се за сни ва на за хва та њу из бу џе та. Да кле, 
ни смо се при ма кли европ ским нор ма ма, а да би смо то учи ни ли, 
би ло би по треб но отво ри ти још нај ма ње два ми ли о на рад них ме-
ста, ко ја би кроз до при но се обез бе ђи ва ла до во љан при лив нов ца у 
Фонд ПИО.

Ако се ве о ма бр зо не што не ура ди ка ко би се про ме нио од-
нос за по сле них и пен зи о не ра, по сто ји бо ја зан од бр зог уру ша ва ња 
пен зи о ног си сте ма у Ср би ји. Уз са да шњи тренд ста ре ња ста нов-
ни штва уско ро би мо гло да се де си да и они ко је са да на зи ва мо 
“мла ди пен зи о не ри” мо ра ли би да ра де и из др жа ва ју “ста ре пен-
зи о не ре”. 

Др жа ва Ср би ја мо ра на пра ви ти соп стве ни мо дел по ко јем ће 
у рад ни од нос вра ти ти рад но спо соб не љу де ко ји су у про те клом 
раз до бљу пен зи о ни са ни. Раз у ме се, тре ба про на ћи ин ве сти ци је и 
про јек те ко ји ће ис ко ри сти ти не за по сле ни рад ни по тен ци јал, као 
и оне ко ји су оти шли у пен зи ју, а још би мо гли ра ди ти. За то је 
по треб но из ра ди ти ду го роч ну стра те ги ју раз во ја Ср би је, ка ко би 
се ви де ло ко ји про фил љу ди је по тре бан зе мљи и ка ко спре чи ти 
“од лив” до ма ћих ква ли тет них ка дро ва из зе мље. Ср би ја мо ра да 
са чу ва сво ју ква ли тет ну рад ну сна гу. За пра во, по треб но је са чу ва ти 
до ма ће људ ске по тен ци ја ле па тек он да их у де фи ци тар ним сек то-
ри ма на док на ди ти ква ли тет ним ка дро ви ма из ино стран ства.

По је ди на ми ни стар ства по зи ва ју по је дин це из ди ја спо ре да 
се вра те у зе мљу ну де ћи им усло ве ко ји исе ље ни ци де фи ни шу. Али 
не сме ју се за по ста ви ти до ма ћи ка дро ви од но сно не сме се до зво-
ли ти да ви со ко о бра зо ва ни љу ди ко ји су оста ли у зе мљи бу ду мар-
ги на ли зо ва ни. На уч ни по тен ци јал зе мље тре ба ис ко ри сти ти у ме ри 
у ко јој они мо гу да до при не су при вред ном раз во ју Ср би је. Пер-
спек ти ва ду го роч ног раз во ја Ср би је ви ди се ис кљу чи во у ула га њу 
у тех но ло шки раз вој и ис тра жи ва ња. Еко но ми ја мо ра да се за сни ва 
на зна њу и при ме ни тех но ло ги је, а ма ње на екс пло а та ци ји јеф ти не 
рад не сна ге.

* 
* *

Обез бе ђе ње си гур ног еко ном ског и со ци јал ног бла го ста ња 
за са да шње и бу ду ће ге не ра ци је пред ста вља по тре бу ур гент ног ре-
фор ми са ња пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња (ПИО). А ка ко овај 
про блем ни је “пар тиј ска ствар” он мо ра да се ре ши до кра ја. За то је 
то ве ли ки иза зов за срп ску вла ду јер је то по тре ба или ну жност а не 
ни ка ко зах тев или дик тат ММФ ка ко то по је ди ни пар тиј ски екс пер-
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ти по ку ша ва ју при ка зу ју у јав но сти. Пи та ње ни је тре ба ли ММФ 
не го има ли Ср би ја но вац ко ји је по тре бан за ре фор ме.

Пре по ру ка ММФ-а и оста лих ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
још 2005. го ди не би ла је да др жа ва кре не у при ва ти за ци ју Нафт-
не ин ду стри је Ср би је (НИС) и ре фор му пен зи о ног си сте ма. Али, 
ММФ је био не за до во љан спро во ђе њем ме ра на ко је се оба ве за ла 
вла да Ср би је. Нај те же је спро ве сти ре фор му пен зи о ног си сте ма јер 
је то сву да ве о ма осе тљи ва те ма, а по го то во код нас, где се то од-
мах по сма тра у кон тек сту већ до ста те шког ма те ри јал ног по ло жа ја 
мно гих пен зи о не ра. У Ср би ји су пен зи је ма ле због ма лог бру то до-
ма ћег про из во да. А по ве ћа ње БДП-а  је је ди но ду го роч но ре ше ње 
про бле ма. 

Из на пред из не тих раз ма тра ња мо же се за кљу чи ти да основ-
ни про блем ко ји је ка рак те ри сти чан за си стем пен зиј ског оси гу-
ра ња у Ср би ји мо же се ду го роч но ре ши ти, као што је већ на пред 
ре че но, са мо по бољ ша њем од но са из ме ђу за по сле них и ко ри сни ка 
пен зи ја, од но сно је ди но знат ни јим по ве ћа њем бро ја за по сле них. 
Сто га би је дан од ци ље ва еко ном ске по ли ти ке мо рао би ти по ве-
ћа ње за по сле но сти уз  до сти за ње од но са из ме ђу бро ја пен зи о не ра 
и бро ја за по сле них  у про пор ци ји 1:3,5. Та да би пен зи о ни си стем 
био одр жив. Но, са да шње ста ње по ста је алар мант но јер се број за-
по сле них ско ро из јед на чио са бро јем пен зи о не ра. Ср би ја има 1,66 
ми ли о на пен зи о не ра, па та ко је дан за по сле ни из др жа ва јед ног пен-
зи о не ра и јед ног при ма о ца со ци јал не по мо ћи, а њих има око 700 
хи ља да.

По ред то га, ста нов ни штво Ср би је се на ла зи ме ђу нај ста ри-
јим на све ту. И оно ће де мо граф ски ста ри ти. Пре ма прог но за ма34) 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку за 30 го ди на удео ста ри јих од 65 
го ди на у укуп ном бро ју ста нов ни штва по ве ћа ће се са 17 на 22 од-
сто. Зна чи, сва ки че твр ти ста нов ник би ће ста ри ји од 65 го ди на док 
ће сто па де мо граф ске за ви сно сти ста ри је по пу ла ци је по ра сти са 25 
на 33 од сто.

Укуп на сто па фер ти ли те та од 1,4 је ис под пра га про сте ре-
про дук ци је. Сто па при род ног при ра шта ја је –4,6 на 1.000 ста нов-
ни ка (сто па жи во ро ђе них из но си 9,6, а сто па смрт но сти 14,2 на 
1.000 ста нов ни ка). Све су ово фак то ри ко ји има ју не га тив не ефек те 
на ак ту ел ни пен зи о ни си стем, ко ји је на сред њи рок нео др жив.

Па и по ред то га што Ср би ја има сво је спе ци фич но сти она 
се тре ба угле да ти на ве ћи ну зе ма ља у окру же њу ко је су из вр ши ле 
ре фор му сво јих пен зи о них си сте ма уво ђе њем мо де ла тристуба 
пен зи о ног оси гу ра ња. 

34)   Из вор: РЗС, до ступ но 18.10.2010. го ди не.
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Први стуб је оба ве зан и под ра зу ме ва из два ја ње за те ку ће 
пен зи је. Другистуб је та ко ђе оба ве зан, и под ра зу ме ва да сва ки за-
по сле ни има ин ди ви ду ал ни ра чун на ко ји по сло да вац из два ја не ки 
из нос нов ча них сред ста ва. За по сле ни у сва ком мо мен ту мо же да 
зна ко ли ко има нов ца на свом ра чу ну. Овај стуб је ка пи та ли зо ван. 
Трећистуб35) је до бро во љан. На и ме, он је на ба зи ин ди ви ду ал не 
штед ње и у за ви сно сти од из но са до при но са и од то га ка ко су сред-
ства пла си ра на тре ба оче ки ва ти да ће би ти и ви си на пен зи је. Др жа-
ва ни је га рант за ис пла ту пен зи ја из тре ћег сту ба.

Док тра је раз вој тзв. тре ћег сту ба, ко ји об у хва та до бро вољ но 
пен зи о но оси гу ра ње, тре ба се фо ку си ра ти на раз вој дру гог сту ба 
ко ји под ра зу ме ва оба ве зно при ват но пен зи о но оси гу ра ње. Но, у 
по сто је ћим си стем ским и еко ном ским окол но сти ма те жи су усло-
ви за ње го во ус по ста вља ње. Син ди ка ти мо гу да од и гра ју зна чај ну 
уло гу у ус по ста вља њу аде кват ног над зор ног ор га на, ко ји би, по-
шту ју ћи пра ви ла су пер ви зи је и ин ве сти ра ња, омо гу ћио мак си мал-
ну за шти ту рад ни ка. Мо дер ни при ступ пен зи о ног си сте ма тре ба 
да обез бе ди си гур не и ста бил не при хо де за бу ду ће ге не ра ци је. У 
ства ри, ов де је реч о ин ве сти то ри ма на ду же вре ме ко ји ма је циљ 
да на кон раз до бља од ви ше де се ти на го ди на, ка да ефе кат при но са 
на при нос бу де из ра же ни ји, оства ре оп ти мал не ре зул та те за сво је 
чла но ве.

Раз у ме се, вла ди Ср би је је да ле ко лак ше да окон ча ре фор-
му пен зи о ног си сте ма јер, и по ред ве ли ког за о ста ја ња у ре ги о ну 
ка да је у пи та њу ова ре фор ма, она има мо гућ но сти да ко ри сти са-
зна ња, ис ку ства и мо де ле дру гих зе ма ља, те да њи хо ва ис ку ства 
им пле мен ти ра у соп стве ни мо дел. Ис ку ства из Сло ве ни је, Хр ват-
ске, Ма ђар ске и Бу гар ске по ка зу ју да пен зи о ни фон до ви ути чу на 
раз вој зе мље та ко што при ват ном сек то ру обез бе ђу ју фи нан сиј ска 
сред ства за кре и ра ње но вих рад них ме ста и на тај на чин под сти чу 
раз вој при вре де. 

Да кле, Ср би ја мо же да у пра вље њу соп стве ног мо де ла ко-
ри сти ис ку ства дру гих зе ма ља, али се њен про блем пен зи о но-ин-
ва лид ског си сте ма мо ра са гле да ти у од но су на соп стве не мо гућ-
но сти. Ства ра њем но вог пен зи о ног си сте ма оче ку је се зна чај но 
сма ње ње си ро ма штва по ве ћа њем ста ро сних, на след нич ких и ин-
ва лид ских пен зи ја, и то мо ра да има сна жан ефе кат на по бољ ша-
ње за по сле но сти и на еко ном ски раст. Рад ни ци ће по че ти да ин ве-
сти ра ју у на ци о нал ну еко но ми ју ка да при ват ни пен зи о ни фон до ви 

35)  Тре ћи стуб оси гу ра ња у Ср би ји већ по сто ји и ње го ва сна га за ви си од мо гућ но сти по-
тен ци јал них оси гу ра ни ка. Од апри ла 2006. го ди не, ка да је по че ла при ме на За ко на о 
до бро вољ ним пен зиј ским фон до ви ма и пен зиј ским пла но ви ма, до зво лу На род не бан ке 
Ср би је до би ло је де вет дру шта ва за упра вља ње до бро вољ ним пен зи о ним фон до ви ма, и 
њи хо ва укуп на имо ви на да нас из но си 70 ми ли о на еура.
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бу ду по се до ва ли удео у ка пи та лу нај ве ћих до ма ћих ком па ни ја. Са 
не ста ја њем др жав ног пен зи о ног си сте ма, по ли ти ча ри ће ко нач но 
пре ста ти да од лу чу ју да ли пен зи је тре ба по ви си ти, ка да, за ко ли ко, 
или ко јој гру па ци ји ста нов ни штва. Ко нач но, из нос пен зи је тре ба 
да за ви си ти од ра да по је ди на ца и ста ња еко но ми је, а не од во ље 
срп ске Вла де или при ти са ка ра зних ин те ре сних гру па. У ства ри, 
пен зи је мо ра ју пре ста ти да бу ду у функ ци ји пред из бор них кам па-
ња и из вор по ли тич ких кон фли ка та. Си стем при ват них пен зи ја ће 
има ти ве о ма ва жне по ли тич ке и кул тур не по сле ди це у зе мљи.

Пред лог из ме на за ко на о ПИО  иде у прав цу по о штра ва ња 
усло ва и ско ро је из ве сно да др жав на пен зи ја не ће би ти до вољ на за 
при сто јан жи вот по сле за вр шет ка рад ног ве ка. Др жа ва по ре ским 
олак ши ца ма под сти че раз вој до бро вољ них пен зиј ских фон до ва, 
али њен на пор ни је до во љан. По треб но је ра ди ти на из гра ђи ва њу 
све сти ста нов ни штва о нео п ход но сти до дат не штед ње за ста рост. 
С дру ге стра не, при сут на је и чи ње ни ца да све га је дан ма ли про це-
нат ста нов ни штва мо же да из два ја у до бро вољ не пен зи о не фон до-
ве, упра во због еко ном ске си ту а ци је у зе мљи и њи хо вог ег зи стен-
ци јал ног пре жи вља ва ња.

По сто ји јед но ре ше ње ко је би у са да шњој си ту а ци ји би ло 
нај при хва тљи ви је а оно је: да се нов цем од ди рект них стра них ин-
ве сти ци ја (ако их бу де) и при ва ти за ци је не ког ве ли ког јав ног пред-
у зе ћа из вр ши до ка пи та ли за ци ја др жав ног пен зи о ног фон да ра ди 
ре дов них ис пла та пен зи ја док озбиљ ни је не за жи ве при ват ни пен-
зи о ни фон до ви. А ови фон до ви ће озбиљ ни је за жи ве ти тек ка да се 
опо ра ви при вре да зе мље, од но сно ка да при вред ни раст бу де на за-
до во ља ва ју ћем ни воу, и ка да се си ро ма штво све де у ра зум не окви-
ре. 

Ре ше ња ко ја ће до ве сти до оздра вље ња при вре де су сле де ћа. 
При вре да тре ба пла ћа ти ма ње по ре зе. Уме сто то га тре ба опо ре зи-
ва ти ка пи тал и при хо де од ка пи та ла, а под тим се под ра зу ме ва и 
имо ви на ко ја ни је у функ ци ји при вре де, не го шпе ку ла тив них по-
сло ва. При вре да тре ба пла ћа ти ма ње, а ви ше сви они ко ји по се ду-
ју бо гат ство, али га не ко ри сте за отва ра ње но вих рад них ме ста. 
Дру ги за да так је ства ра ње ефи ка сне упра ве ко ја са да гу ши и бло-
ки ра све ин ве сти ци је. Др жа ва мо ра по мо ћи ка ко би се по ве ћа ле 
ин ве сти ци је пре све га у енер гет ском сек то ру. Тре ба та ко ђе ула га-
ти у же ле зни це јер је то при ли ка да се при ву че део сред ста ва из 
Европ ске уни је. Али тре ба ула га ти и у на у ку и обра зо ва ње, но ву 
тех но ло ги ју, јер је то ду го роч но ре ше ње за по ди за ње ефи ка сно сти 
при вре де. 

Стан дард гра ђа на Ср би је ће би ти бо љи тек ка да при вред ни 
раст бу де 6-7 од сто. Тек та да ће се по ве ћа ти за по сле ност и сма њи ти 
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си ро ма штво. Сва ки при вред ни раст ис под на ве де не сто пе зна чи ће 
да ље сма ње ње бро ја рад ни ка. С об зи ром да ће се до 2015. го ди не у 
Ср би ји бе ле жи ти ма ње сто пе при вред ног ра ста од 6-7 од сто за оче-
ки ва ти је да ће за по сле ност спо ри је ра сти. Тек ка да ин ве сти ци је 
бу ду на за до во ља ва ју ћем ни воу за по сле ност ће има ти тен ден ци ју 
ра ста. Да кле, раз вој зе мље мо ра да се за сни ва на ин ве сти ци ја ма, 
ви ше сло бод не ини ци ја ти ве при ват ног сек то ра и на ве ћем обра-
зо ва њу ка дро ва и за по шља ва њу ви со ко о бра зо ва не рад не сна ге из 
зе мље и ино стран ства. Са мо та ко се мо же по ве ћа ти кон ку рент ност 
при вре де и ре фор ми са ти тр жи ште, што је услов и за спро во ђе ње 
ко ре ни те ре фор ме пен зи о ног си сте ма. Без ре фор ме и про ме на Ср-
би ја не ма бу дућ ност.

Sne za na Grk

THE REFORM OF SERBIAN PENSION SYSTEM - IN 
THE SHADOW OF ECONOMIC GROWTH AND AN 
UNFAVOURABLE DEMOGRAPHIC STRUCTURE

Sum mary
The po int ari sing from the re se arch co ve red in this pa per is as 

fol lows: the so lu tion to the pro blem of fi nan cing so cial and pen sion 
funds in the fol lo wing one or two de ca des li es in “im por ted” work for ce 
which will be the dri ving for ce of the de ve lop ment pro duc tion cycle. It 
is the only so lu tion for a cer tain de gree of al le vi a tion of the ne ga ti ve 
con se qu en ces of a po or eco no mic and de mo grap hic po licy in Ser bia 
that has been run for se ve ral de ca des, and which is re flec ted in a se ve-
rely un fa vo u ra ble ra tio bet we en the num ber of em ployees and pen si o-
ners. Thus, a sta ble fi nan cial system, i.e. sta ble sta te fi nan ces, pre sup po-
ses a ba lan ced bud get which is a pre re qu i si te for the ove rall eco no mic 
sta bi lity, pri ma rily in the re alm of pri ces and ra te of ex chan ge, as well 
as the co o pe ra tion with in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons. The way to 
a la sting and su sta i na ble eco no mic re co very of Ser bia li es in mac ro e co-
no mic sta bi lity, sig ni fi cant growth of in vest ments, the im ple men ta tion 
of new tec hno lo gi es and the em ployment of  highly qu a li fi ed hu man 
re so ur ces from this co un try and abroad. At the sa me ti me, it is a re qu i-
re ment for cre a ting sta ble so ur ces of in co me for the sta te and so cial and 
pen sion funds. Ho we ver, as pen si ons are not only a sta te mat ter, they 
will de pend on mar ket de ve lop ments as well as in di vi dual be ha vi o ur. 
The im ple men ta tion of the pen sion system re form will pri ma rily de-
pend on the po li ti cal will for its re a li za tion.
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Abstract
In spi te of the com men da ti ons that may be he ard from so me in-

ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons – the World Bank and the In ter na ti o nal 
Mo ne tary Fund – abo ut the speed of the tran si tion pro cess in Ser bia, it 
wo uld be unjust not to men tion that it is the ol dest po pu la tion that has 
been be a ring the he a vi est bur den of the tran si tion, as it is al so not fa ir 
that the go vern ment has been mi sle a ding pen si o ners in the be li ef that 
the ir pen si ons will be in cre a sing from the year 2011. This is hardly ac-
hi e va ble due to the lack of the growth of bud ge tary re ve nu es, i.e. the 
va lue ad ded tax (VAT) and cu stoms ta riffs. 

The tran si tion in Ser bia has its spe ci fic cha rac te ri stics and li mi-
ta ti ons im po sed by the bud get. Ser bia is fa cing a bud get bur de ned by 
fi scal de fi cits, gro wing so cial ex pen di tu re and fo re ign debt ser vi cing. 
A high fo re ign debt, a fo re ign tra de de fi cit, in fla tion, po li ti cal di sa gre-
e ments, li mi ted bud ge tary re so ur ces and high unem ployment, are just 
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so me of the key pa ra me ters that ha ve an im pact on the abi lity  to pay 
pen si ons in the for thco ming pe riod in Ser bia. A spe cial con cern is po sed 
by po pu la tion age ing, the dec li ning birth ra te and the big gest de pen-
dency ra tio bet we en the num ber of em ployees and pen si o ners in the 
re gion. Sin ce Ser bia to day has fe wer than 1.4 em ployees per one pen-
si o ner, it has not ap pro ac hed the Euro pean norms, which wo uld re qu i re 
for the ope ning of at le ast two mil lion jobs, which wo uld in turn en su re 
suf fi ci ent mo ney in flow from con tri bu ti ons to the Fund for Pen sion 
and Di sa bi lity In su ran ce. 

The po int ari sing from the re se arch co ve red in this pa per is as 
fol lows: the so lu tion to the pro blem of fi nan cing so cial and pen sion 
funds in the fol lo wing one or two de ca des li es in “im por ted” work for ce 
which will be the dri ving for ce of the de ve lop ment pro duc tion cycle. It 
is the only so lu tion for a cer tain de gree of al le vi a tion of the ne ga ti ve 
con se qu en ces of a po or eco no mic and de mo grap hic po licy in Ser bia 
that has been run for se ve ral de ca des, and which is re flec ted in a se ve-
rely un fa vo u ra ble ra tio bet we en the num ber of em ployees and pen si o-
ners. Thus, a sta ble fi nan cial system, i.e. sta ble sta te fi nan ces, pre sup po-
ses a ba lan ced bud get which is a pre re qu i si te for the ove rall eco no mic 
sta bi lity, pri ma rily in the re alm of pri ces and ra te of ex chan ge, as well 
as the co o pe ra tion with in ter na ti o nal fi nan cial in sti tu ti ons. The way to 
a la sting and su sta i na ble eco no mic re co very of Ser bia li es in mac ro e co-
no mic sta bi lity, sig ni fi cant growth of in vest ments, the im ple men ta tion 
of new tec hno lo gi es and the em ployment of  highly qu a li fi ed hu man 
re so ur ces from this co un try and abroad. At the sa me ti me, it is a re qu i-
re ment for cre a ting sta ble so ur ces of in co me for the sta te and so cial and 
pen sion funds. Ho we ver, as pen si ons are not only a sta te mat ter, they 
will de pend on mar ket de ve lop ments as well as in di vi dual be ha vi o ur. 
The im ple men ta tion of the pen sion system re form will pri ma rily de-
pend on the po li ti cal will for its re a li za tion.
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Сажетак
У дру гом де лу сту ди је, аутор пред ста вља уло гу оста лих др-

жав них ор га на и дру гих су бје ка та у про це су кре и ра ња и ре а ли за-
ци је спољ не по ли ти ке у Ср би ји. Реч је о Кан це ла ри ји за европ ске 
ин те гра ци је, На род ној скуп шти ни, Са ве ту за на ци о нал ну без бед-
ност, При вред ној ко мо ри, по ли тич ким стран ка ма и удру же њи ма 
гра ђа на. Раз ма тра се функ ци ја кон тро ле и над зо ра, као за вр шна 
фа за спољ но по ли тич ког про це са. На кон то га, раз ма тра се пи та ње 
да ли на ци о нал ни стра те шки до ку мен ти чи не део нор ма тив ног мо-
де ла. За у зи ма се став да ови до ку мен ти има ју из ве сну сна гу у скло-
пу при ка за ног нор ма тив ног мо де ла. Сту ди ја се за вр ша ва опи сом и 
об ја шње њем на чи на и узро ка од сту па ња ствар ног од нор ма тив ног 
мо де ла спољ но по ли тич ког про це са. Аутор сма тра ди на ми ку пар-
тиј ског си сте ма у Ср би ји глав ним не по сред ним узро ком овог фе-
но ме на, док као кључ ни струк тур ни не до ста так по ли тич ког си сте-
ма Ср би је из два ја ни зак ни во по ли тич ке кул ту ре, од но сно од су ство 
на че ла од го вор но сти.
Кључ не ре чи: спољ на по ли ти ка Ср би је, Кан це ла ри ја за европ ске ин те-

гра ци је, На род на скуп шти на, Са вет за на ци о нал ну без бед-
ност, При вред на ко мо ра, кон тро ла и над зор, на ци о нал не 
стра те ги је, нор ма тив ни мо дел, ствар ни мо дел

По ред ор га на и ин сти ту ци ја уну тар из вр шне гра не вла сти, за 
кре и ра ње – у ве ћој – и спро во ђе ње спољ не по ли ти ке – у не што ма-
њој ме ри, за ду же ни су дру ги ак те ри у по ли тич ком си сте му Ср би је. 
Не ки од њих, по пут вла ди не Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је, 
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При вред не ко мо ре или по ли тич ких стра на ка и не вла ди них ор га ни-
за ци ја, има ју са свим спе ци фич не уло ге. На род на скуп шти на, као 
за ко но дав ни ор ган сва ка ко има из у зет но зна чај ну уло гу у про це-
су кре и ра ња спољ не по ли ти ке, по ста вља ју ћи оп шти нор ма тив ни 
оквир за спро во ђе ње по себ них по ли ти ка. 

Спе ци фич ност обла сти спољ не по ли ти ке је у то ме што се 
ве ли ки део ње ног ства ра ња и спро во ђе ња од ви ја из ван по сто је ћег 
нор ма тив ног окви ра (не ну жно и у су прот но сти са њим). На тај на-
чин се отва ра про стор за ја ча ње раз ли чи тих не де мо крат ских, па и 
кри ми нал них ак те ра. Кон трол но-над зор ни ме ха ни зми по ли тич ког 
си сте ма, као и раз ви ја ње по ли тич ке кул ту ре ко ја по чи ва на прин-
ци пи ма лич не, ма те ри јал не, кри вич не и по ли тич ке од го вор но сти, 
не ки су од на чи на за спре ча ва ње та квих ано ма ли ја. 

ДРЖАВНИОРГАНИ–ОРГАНИВЛАСТИ

Канцеларијазаевропскеинтеграције

У ци љу уна пре ђе ња про це са европ ских ин те гра ци ја и опе ра-
тив ног спро во ђе ња др жав не по ли ти ке у овој обла сти, 2004. го ди не 
је осно ва на Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње ЕУ, као слу жба Вла де 
Ср би је. На зив је про ме њен у Кан це ла ри ју за европ ске ин те гра ци-
је 2007. го ди не.1)  Де лат ност Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је 
уре ђе на је Уред бом о осни ва њу Кан це ла ри је за европ ске ин те гра-
ци је.2) Члан 2. Уред бе утвр ђу је по сло ве ко је Кан це ла ри ја оба вља. 
Они су ве о ма број ни а пре вас ход но се од но се на ко ор ди ни са ње 
ак тив но сти зна чај них за при дру жи ва ње ЕУ, по моћ у ускла ђи ва њу 
на ци о нал них про пи са са европ ским, те ин фор ми са ње јав но сти о 
про це су при дру жи ва ња.

Пред ви ђе на је и са рад ња са Ми ни стар ством спољ них по сло-
ва и дру гим ор га ни ма др жав не упра ве на по пу ња ва њу ди пло мат-
ског ка дра Ми си је Ре пу бли ке Ср би је при Европ ској уни ји, као и 
оба вља ње дру гих по сло ва из обла сти европ ских ин те гра ци ја, по-
ве ре них од стра не Вла де.

Народнаскупштина

Као но си лац за ко но дав не функ ци је у по ли тич ком си сте му 
Ср би је, На род на скуп шти на по се ду је број не и зна чај не над ле-

1) „Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је“, http://www.se io.gov.rs/co de/na vi ga te.asp?Id=39 
(при сту пље но 01.02.2010.)

2) Уред ба о осни ва њу Кан це ла ри је за европ ске ин те гра ци је,СлужбенигласникРепублике
Србије,бр. 126/07
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жно сти. Пре ма За ко ну о На род ној скуп шти ни3) – чл. 7., На род на 
скуп шти на оба вља че ти ри основ не функ ци је: пред став нич ку, за-
ко но дав ну, из бор ну и кон трол ну. За кон о На род ној скуп шти ни не 
на во ди по себ но буџетску функ ци ју (пре ма чла ну 99., став 1., тач ка 
11. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, „На род на скуп шти на усва ја бу џет и 
за вр шни ра чун Ре пу бли ке Ср би је, на пред лог Вла де“), тре ти ра ју-
ћи је, по свој при ли ци, као део за ко но дав не функ ци је. Чи ни се да 
је ова функ ци ја ипак мо гла би ти пре по зна та као за себ на, има ју ћи 
у ви ду раз ли ке у про це су усва ја ња, из вр ша ва ња и кон тро ле из вр-
ша ва ња бу џе та у од но су на дру ге за ко не. Са дру ге стра не, бу џет се 
ко нач но усва ја у фор ми за ко на о бу џе ту, те се бу џет ска функ ци ја 
у том сми слу за и ста мо же сма тра ти де лом за ко но дав не функ ци је.

Вр ше ћи сво ју за ко но дав ну и бу џет ску функ ци ју и обез бе ђу-
ју ћи, на тај на чин, прав ни оквир и фи нан сиј ска сред ства, На род-
на скуп шти на вр ши од лу чу ју ћи ути цај на де ло ва ње свих др жав-
них ор га на, па та ко и оних за ду же них за кре и ра ње и ре а ли за ци ју 
др жав не спољ не по ли ти ке. На род на скуп шти на, ве ћи ном гла со ва 
свих на род них по сла ни ка, од лу чу је о за ко ни ма ко ји ма се уре ђу-
је за кљу чи ва ње и по твр ђи ва ње ме ђу на род них уго во ра (члан 105. 
Уста ва Ср би је). Исто вре ме но, На род на скуп шти на по се ду је и мо-
гућ но сти не по сред ног уче шћа у спро во ђе њу спољ не по ли ти ке.

Де лу ју ћи у окви ру сво јих над ле жно сти, На род на скуп шти на 
ути че на рад Ми ни стар ства спољ них по сло ва до но се ћи за кон ко ји 
уре ђу је рад ми ни стар ства – ва же ћи је За кон о спољ ним по сло ви-
ма из 2007. го ди не – или по ста вља ју ћи пи та ње по ве ре ња ми ни-
стру (члан 130. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је). Пре ма чла ну 99., став 1. 
Уста ва Ср би је, те чла ну 15. За ко на о На род ној скуп шти ни, На род на 
скуп шти на по твр ђу је пот пи са не ме ђу на род не уго во ре и од лу чу је о 
ра ту и ми ру, што су над ле жно сти са да ле ко се жним им пли ка ци ја ма 
на про цес кре и ра ња и ре а ли за ци је на ци о нал не спољ не по ли ти ке. 
Та ко ђе, на осно ву Пре чи шће ног тек ста По слов ни ка о ра ду На род-
не Скуп шти не4) (члан 47.) кон сти ту и сан је скуп штин ски Одборза
иностранепослове, ко ји „раз ма тра пред лог за ко на, дру гог про пи-
са и оп штег ак та, као и дру га пи та ња из обла сти: спољ не по ли ти ке, 
од но са са дру гим др жа ва ма и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, ра-
ти фи ка ци је ме ђу на род них уго во ра из обла сти спољ но по ли тич ких 
од но са; уре ђи ва ња по ступ ка за кљу чи ва ња и из вр ша ва ња ме ђу на-
род них уго во ра; за шти те др жа вља на Ре пу бли ке Ср би је и њи хо вих 
ин те ре са и ин те ре са до ма ћих прав них ли ца у ино стран ству.“ На 
тај на чин, скуп штин ски од бор узи ма уче шће у свим фа за ма про-
це са креирања спољ не по ли ти ке. У про це су реализације спољ не 

3) За кон о На род ној скуп шти ни, СлужбенигласникРепубликеСрбије бр. 9/10

4)  По слов ник о ра ду На род не Скуп шти не,СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 13/09
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по ли ти ке, На род на скуп шти на уче ству је кроз про це се ме ђу пар ла-
мен тар не са рад ње, уче шће пар ла мен тар них де ле га ци ја у ра ду ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја и ин ди ви ду ал не ак тив но сти по сла ни ка.5) 
За кон о На род ној скуп шти ни (чл. 60.) као на чи не оства ри ва ња ме-
ђу на род не са рад ње пред ви ђа и фор ми ра ње тзв. по сла нич ких гру-
па при ја тељ ства са по је ди нач ним зе мља ма, раз ме ну ин фор ма ци ја 
и пу бли ка ци ја, те уче шће у за јед нич ким про јек ти ма са пред став-
нич ким те ли ма дру гих зе ма ља. Са из у зет ком уче шћа стал них де-
ле га ци ја На род не скуп шти не у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
– по пут Са ве та Евро пе – не мо же се ре ћи  да пар ла мент има знат-
ни је над ле жно сти и да оства ру је ве ли ке ре зул та те у оства ри ва њу 
др жав них спољ но по ли тич ких ци ље ва. О овим ак тив но сти ма рас-
пра вља и од лу ке до но си, та ко ђе, скуп штин ски Од бор за ино стра-
не по сло ве (став 2. чла на 47. Пре чи шће ног тек ста По слов ни ка о 
ра ду На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је). Исти члан пред ви ђа 
да „ка да од бор ни је у мо гућ но сти да ре ша ва по овим пи та њи ма, 
од лу ку до но си Пред сед ник На род не скуп шти не“, као и да „Од бор 
мо же да оба ви раз го во ре са ам ба са до ри ма Ре пу бли ке Ср би је пре 
од ла ска на њи хо ву ду жност“. Пре ма ва же ћем тек сту По слов ни ка, 
Од бор за ино стра не по сло ве бро ји се дам на ест чла но ва.

Пред ло ге за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та, али и дру-
га пи та ња из обла сти од но са са ме ђу на род ним еко ном ским и фи-
нан сиј ским ор га ни за ци ја ма и ра ти фи ка ци је ме ђу на род них уго во ра 
из обла сти ме ђу на род них еко ном ских од но са, раз ма тра скуп штин-
ски Одборзаразвојиекономскеодносесаиностранством, ко ји 
има се дам на ест чла но ва (члан 51. Пре чи шће ног тек ста По слов ни-
ка о ра ду На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је).

По сло ве из обла сти европ ских ин те гра ци ја, као спољ но по ли-
тич ког при о ри те та Ре пу бли ке Ср би је, оба вља скуп штин ски Одбор
за европске интеграције, уста но вљен чла ном 69. Пре чи шће ног 
тек ста По слов ни ка о ра ду На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је. 
Пре ма овом чла ну, Од бор раз ма тра: „пред лог за ко на, дру гих про-
пи са и оп штих ака та са ста но ви шта њи хо ве при ла го ђе но сти про-
пи си ма Европ ске уни је и Са ве та Евро пе“, те „пла но ве, про гра ме, 
из ве шта је и ин фор ма ци је о по ступ ку ста би ли за ци је и при дру жи-
ва ња Европ ској уни ји, пра ти ре а ли за ци ју стра те ги је при дру жи ва-
ња и пред ла же ме ре и по кре ће ини ци ја ти ве за убр за ва ње ре а ли-
за ци је стра те ги је при дру жи ва ња у окви ру над ле жно сти На род не 
скуп шти не, пред ла же ме ре за ус по ста вља ње оп штег, на ци о нал ног 
спо ра зу ма о стра те ги ји при дру жи ва ња европ ским ин те гра ци ја ма 
и раз ви ја ме ђу на род ну са рад њу са од бо ри ма пар ла ме на та дру гих 

5) „Ак тив но сти На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је“, http://www.par la ment.rs/con tent/
cir/ak tiv no sti/in for ma ci je_ar hi va.asp#2 (при сту пље но 01.02.2010.)
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зе ма ља у ци љу бо љег раз у ме ва ња про це са при дру жи ва ња и ин те-
гра ци је у Европ ску уни ју.“

Саветзанационалнубезбедност
Кон сти ту и сан на осно ву За ко на о осно ва ма уре ђе ња слу жби 

без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је6) из 2007. го ди не, Са вет за на ци о-
нал ну без бед ност пред ста вља те ло ко је би, кроз са рад њу раз ли-
чи тих ин сти ту ци ја и њи хо вих ру ко во ди ла ца, тре ба ло да оства ру је 
зна чај ну уло гу у оба вља њу по сло ва од зна ча ја за на ци о нал ну без-
бед ност. Са вет сво је над ле жно сти вр ши пре вас ход но кроз раз ма-
тра ње пи та ња од зна ча ја за на ци о нал ну без бед ност и ко ор ди на ци-
ју де ло ва ња без бед но сних слу жби. Мо же да до но си за кључ ке као 
сред ство опе ра ци о на ли за ци је сво јих ста во ва.

Члан 6. по ме ну тог за ко на про пи су је да су чла но ви Са ве-
та пред сед ник Ре пу бли ке, пред сед ник Вла де, ми ни стар од бра не, 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва, ми ни стар прав де, те ди рек то-
ри слу жби без бед но сти и на чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је. 
Чи ње ни ца да ми ни стар ино стра них по сло ва ни је члан Са ве та по 
функ ци ји пред ста вља очи гле дан и кру пан не до ста так. Фор ми ра-
ње Са ве та за на ци о нал ну без бед ност би ло је пре ду го од ла га но и 
у том пе ри о ду из струч не и по ли тич ке јав но сти су сти за ли пред-
ло зи да се тре ба по ве сти за ис ку стви ма др жа ва у ко ји ма слич на 
те ла већ функ ци о ни шу, по пут Сје ди ње них аме рич ких др жа ва или 
Ру ске фе де ра ци је7). У овим др жа ва ма је, ме ђу тим, уче шће др жав-
ног се кре та ра, од но сно ми ни стра ино стра них по сло ва од нај ве ћег 
зна ча ја, као што су и над ле жно сти по ме ну тих Са ветâ у кре и ра њу 
спољ не по ли ти ке не у по ре ди во зна чај ни је не го у слу ча ју Ср би је. 
Ин ге рен ци је Са ве та за на ци о нал ну без бед ност Ре пу бли ке Ср би је 
у обла сти спољ не по ли ти ке мо гу се, у нај бо љем слу ча ју, сма тра ти 
сим бо лич ним или по сред ним, па је оту да упит но да ли се Са вет 
уоп ште мо же сма тра ти спољ но по ли тич ким ак те ром.

ПОЛИТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИОРГАНИ

Пре ма мо де лу ко ји је по ста вио про фе сор Ви ско вић, по ли-
тич ко-кон сул та тив ним ор га ни ма сма тра ни су та да шњи Са вет фе-
де ра ци је, Са ве зни са вет за за шти ту устав ног по рет ка и, на ро чи то, 
Са ве зни дру штве ни са вет за ме ђу на род не од но се. По ли тич ки си-

6)  СлужбенигласникРепубликеСрбије, бр. 116/07

7) Дра ган Жи во ји но вић: „На ше по тре бе и аме рич ка ис ку ства“, Време бр. 809., 6. јул 2006. 
Ви де ти и ин тер нет пре зен та ци је аме рич ког Са ве та за на ци о ал ну без бед ност (http://
www.whi te ho u se.gov/ad mi ni stra tion/eop/nsc), те Са ве та без бед но сти Ру ске фе де ра ци је 
(http://www.scrf.gov.ru/in dex.html). 
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стем Ср би је, ме ђу тим, бит но је дру га чи ји од си сте ма не ка да шње 
Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је. Слич ни др-
жав ни са ве ти у да на шњем по ли тич ком си сте му Ср би је не по сто је, 
док су у СФРЈ чак би ли ре гу ли са ни по себ ним за ко ном (За кон о 
осно ва ма дру штве них са ве та и са ве зним дру штве ним са ве ти ма8)).

Те лом ко је вр ши по ли тич ко-кон сул та тив ну функ ци ју и екви-
ва лен том не ка да шњег Са ве зног др жав ног са ве та за ме ђу на род не 
од но се тек де ли мич но се мо же сма тра ти да на шњи Спољнополи-
тичкисавет. Он, ме ђу тим, ни је не за ви сно те ло већ де лу је у скло-
пу Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Осно ван је у сеп тем бру 2007. 
го ди не на ини ци ја ти ву ми ни стра спољ них по сло ва, Ву ка Је ре ми ћа. 
Пред ви ђе но је да се уну тар Са ве та, ме ђу струч ња ци ма ко ји га чи-
не, раз ме њу ју ми шље ња о спољ но по ли тич ким пи та њи ма и ра ди на 
ства ра њу спољ но по ли тич ке стра те ги је Ср би је.9) Дру гим ре чи ма, 
пред ви ђе но је да Са вет игра зна чај ну уло гу у про це су кре и ра ња 
спољ не по ли ти ке – и то у фа за ма ини ци ја ти ве, те агре га ци је и ар-
ти ку ла ци је ин те ре са.

Фор ми ра ње Са ве та пред ви ђе но је чла ном 6. За ко на о спољ-
ним по сло ви ма, ко ји про пи су је да  ми ни стар спољ них по сло ва мо-
же да осни ва са ве то дав на те ла, са ста вље на од углед них струч ња ка 
из од го ва ра ју ћих обла сти, са ци љем фор му ли са ња пред ло га др жав-
не спољ но по ли тич ке стра те ги је и уна пре ђе ња укуп ног де ло ва ња 
ми ни стар ства. Ан га жо ва ње струч ња ка у овим те ли ма тре ба ло би 
да бу де по ча сне при ро де.

ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

Дру штве но-по ли тич ке ор га ни за ци је по ми ње мо јер пред-
ста вља ју са став ни део кла си фи ка ци је ко ју смо при хва ти ли, а ко ју 
је про фе сор Ви ско вић при ме нио на по ли тич ки си стем бив ше Ју-
го сла ви је. Та да шњи по јам дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја 
пред ста вљао је сво је вр сну син те зу јав ног и при ват ног дру штве ног 
ор га ни зо ва ња, об у хва та ју ћи ка ко (је ди ну) по ли тич ку стран ку – Са-
вез ко му ни ста Ју го сла ви је, та ко и не ку вр сту за кр жља лог ци вил ног 
дру штва под др жав ним па тро на том – као у слу ча ју та да шњег Со-
ци ја ли стич ког са ве за рад ног на ро да.

8) СлужбенилистСФРЈ, бр. 34/1979

9) „Хо ће мо до бре од но се са Цр ном Го ром – ин тер вју са Ву ком Је ре ми ћем“, Полити-
ка, 07.09.2007.: http://www.po li ti ka.rs/ru bri ke/Po li ti ka/t40147.sr.html (при сту пље но 
01.02.2010.); 

 „Спољ но по ли тич ки са вет МСП“, Б92, 06.09.2007.: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in-
dex.php?yyyy=2007&mm=09&dd=06&nav_id=262344&nav_ca te gory=11 (при сту пље но 
01.02.2010.)
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Политичкестранке у са вре ме ном по ли тич ком си сте му Ср-
би је, иако оне пред ста вља ју кључ ни об лик по ли тич ког ор га ни зо-
ва ња и  це ло куп не по ли тич ке де лат но сти, не сма тра мо су бјек ти ма 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. Иако по ли тич ке стран ке 
оства ру ју број не и зна чај не ме ђу на род не кон так те, пре све га кроз 
са рад њу са иде о ло шки бли ским стран ка ма – од ко јих не ке мо гу би-
ти, и по пра ви лу је су, вла да ју ће у сво јим др жа ва ма – и члан ство у 
ме ђу на род ним стра нач ким са ве зи ма (по пут Европ ске на род не пар-
ти је или Со ци ја ли стич ке ин тер на ци о на ле), ова са рад ња мо же има-
ти ути ца ја на спољ ну по ли ти ку др жа ве, али ис кљу чи во по сред но. 
Уло гу стра на ка у по ли тич ком жи во ту пре по зна је и Устав из 2006. 
го ди не10), али оне, каотакве, не ма ју ста тус ак те ра кре и ра ња и ре-
а ли за ци је спољ не по ли ти ке Ср би је, пре ма ва же ћем нор ма тив ном 
мо де лу. Стра нач ка ме ђу на род на са рад ња не мо ра би ти, и че сто ни-
је, у скла ду са утвр ђе ном др жав ном спољ ном по ли ти ком, али је 
не сум њи во да мо же ути ца ти на ме ђу на род ни по ло жај др жа ве.

Удружења грађана (не вла ди не ор га ни за ци је) та ко ђе мо-
гу уче ство ва ти у раз ли чи тим ви до ви ма ме ђу на род не са рад ње. У 
Ср би ји по сто ји уста ље на прак са ко му ни ци ра ња и са рад ње пред-
став ни ка де ло ва ци вил ног дру штва са пред став ни ци ма ино стра-
них удру же ња гра ђа на, али и пред став ни ци ма ино стра них вла да. 
Нео би чан „из лет“ де ло ва ци вил ног дру штва у оно што се обич но 
сма тра ви ском по ли ти ком иза звао је ве ли ки рас цеп ме ђу број ним 
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма 2006. го ди не. Та да су пред став ни ци 
че ти ри не вла ди не ор га ни за ци је – Фонд за ху ма ни тар но пра во, 
Гра ђан ске ини ци ја ти ве, Же не у цр ном и Ини ци ја ти ва мла дих за 
људ ска пра ва – по сла ли отво ре но пи смо ше фо ви ма др жа ва и вла да 
чла ни ца Европ ске уни је, у ко ме се зах те ва ло об у ста вља ње про це са 
при дру жи ва ња Ср би је Европ ској уни ји до оства ри ва ња тзв. пу не 
са рад ње са три бу на лом у Ха гу11). Овај по ку шај оп стру и са ња европ-
ске ин те гра ци је Ср би је  иза звао је ве ли ко по до зре ње пре ма ова квој 
вр сти ме ђу на род ног де ло ва ња не вла ди них ор га ни за ци ја, осо би то 
у про е вроп ском де лу по ли тич ке јав но сти. Ци вил но дру штво у да-
на шњем по ли тич ком си сте му Ср би је, ме ђу тим, ни је под др жав ним 
па тро на том, те се сто га ње го ве ор га ни за ци је не мо гу сма тра ти су-
бјек ти ма државне спољ не по ли ти ке и са мим тим из ми чу ана ли зи 
нор ма тив ног мо де ла спољ но по ли тич ке де лат но сти др жа ве.

10)  Чл. 5 Уста ва.

11)  „НВО трaжи  од ЕУ притисaк  на Ср бијy да на ста ви са радњy са ICTY-eм“, Sa ra je vo-x, 
http://www.sa ra je vo-x.com/svi jet/cla nak/070403037 (при сту пље но 01.02.2010.)
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ПРИВРЕДНЕАСОЦИЈАЦИЈЕ

Нај зна чај ни ја при вред на асо ци ја ци ја у Ср би ји сва ка ко је 
ПривреднакомораСрбије. Осно ва на пре ма За ко ну о при вред ним 
ко мо ра ма12), она функ ци о ни ше на осно ву Ста ту та, до не тог 2002. 
го ди не.13) Она ни је, у ужем сми слу, су бје кат спро во ђе ња др жав не 
спољ не по ли ти ке, бу ду ћи да оку пља при вред не су бјек те ко ји пре-
вас ход но по ти чу из при ват ног сек то ра. 

При вред на ко мо ра је, ме ђу тим, ве о ма ак тив на у по гле ду ме-
ђу на род не при вред не са рад ње. Она има соп стве на пред став ни штва 
(са мо стал на, или при ам ба са да ма Ре пу бли ке Ср би је) у ве ли ком 
бро ју др жа ва. Циљ де ло ва ња пред став ни шта ва При вред не ко мо ре 
је сте про мо ци ја срп ске при вре де у ино стран ству (са истим ци љем, 
пред ви ђе но је да од 2010. го ди не у 25 др жа ва бу де упу ће но 28 еко-
ном ских ди пло ма та Ми ни стар ства еко но ми је14)). Ово је про пи са но 
чла ном 20. Ста ту та (став 1., тач ке 3. и 4), пре ма ко ме у де лат но сти 
ко мо ре спа да ју „уна пре ђи ва ње и ус по ста вља ње еко ном ске са рад-
ње са ино стран ством“, те „пред ста вља ње до ма ће при вре де у зе-
мљи и ино стран ству и укљу чи ва ње исте у ме ђу на род ну раз ме ну 
ро ба и услу га на на чин ко јим ће се сво јим чла но ви ма олак ша ти 
при ступ свет ском тр жи шту“. Та ко ђе, уну тар Ко мо ре функ ци о ни ше 
за се бан Од бор за еко ном ске од но се са ино стран ством, Сек ци је за 
при вред ну са рад њу са по је ди ним зе мља ма (чла но ви 72. и 78. Ста-
ту та), те Би рои за са рад њу са Европ ском уни јом и др жа ва ма-чла-
ни ца ма ЦЕФ ТА спо ра зу ма.

Оно због че га се При вред на ко мо ра Ср би је услов но мо же 
сма тра ти су бјек том реализације, па и креирања спољ не по ли ти ке, 
је су од ред бе чла но ва 10. и 11. Ста ту та Ко мо ре. Пре ма тач ки 4. ста-
ва 1. чла на 10. Ста ту та, Ко мо ра са ра ђу је са Вла дом Ср би је по пи та-
њи ма раз во ја еко ном ских од но са са ино стран ством. Ову са рад њу 
Ко мо ра оства ру је кроз да ва ње ини ци ја ти ва за до но ше ње за ко на и 
дру гих про пи са, да ва ње ми шље ња на на цр те за ко на и дру гих про-
пи са и уче шће у при пре ми за ко на и дру гих про пи са од ин те ре са за 
сво је чла но ве (члан 11). Да кле, иако је основ на ло ги ка де ло ва ња 
Ко мо ре пр вен стве но еко ном ска а не по ли тич ка, а Ко мо ра ни је део 
хи је рар хи је др жав них ор га на за ду же них за кре и ра ње и ре а ли за-

12) За кон о при вред ним ко мо ра ма, СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 65/01

13) Ста тут При вред не ко мо ре Ср би је, СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр. 45/02

14) Д. Ми лин ко вић: „28 ата шеа кре ће у офан зи ву“, ВечерњеНовости, 19.01.2010.: http://
www.no vo sti.rs/co de/na vi ga te.php?Id=1&sta tus=jed na&vest=168527&ti tle_add=28%20
ata%C5%A1ea%20kre%C4%87e%20u%20ofan zi vu&kword_add=am ba sa do ri%2C%20
eko nom ske%20di plo ma te (при сту пље но 02.02.2010.); Иви ца Пе тро вић: „Еко ном ске ди-
пло ма те про мо ви шу Ср би ју?“, DeutscheWelle, 10.02.2010.: http://www.dw-world.de/dw/
ar tic le/0,,5234146,00.html (при сту пље но 10.02.2010.)
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ци ју спољ не по ли ти ке, она уче ству је у овом про це су ускла ђу ју-
ћи сво је де ло ва ње са Вла дом Ср би је и, углав ном, пра те ћи основ не 
смер ни це утвр ђе не др жав не спољ не по ли ти ке.

ОСТАЛИСУБЈЕКТИ

Као „оста ле су бјек те“ про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ-
не по ли ти ке, про фе сор Ви ско вић у свом ра ду на во ди „дру штве не 
ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на, на уч не уста но ве и на уч не рад-
ни ке, сред ства ин фор ми са ња и гра ђа не“15), док уло гу ре пу бли ка и 
по кра ји на, као фе де рал них је ди ни ца не ка да шње Ју го сла ви је, раз-
ма тра на кнад но, као и са рад њу гра до ва и оп шти на са срод ним су-
бјек ти ма из ино стран ства. Као што је ра ни је обра зло же но, су бјек те 
ко ји по ти чу из сфе ре ци вил ног дру штва не сма тра мо су бјек ти ма 
спољ но по ли тич ког про це са у ужем сми слу, од но сно су бјек ти ма 
ко ји су штин ски уче ству ју у кре и ра њу (и, на ро чи то, спро во ђе њу) 
спољ не по ли ти ке др жа ве. Исто та ко, об ли ци ме ђу на род не са рад ње 
ко ју оства ру ју гра до ви и оп шти не (по пут ин сти ту ци је „по бра ти-
мље них гра до ва“), услед ни ског и, у крај њем слу ча ју, не др жав ног 
ни воа те са рад ње, та ко ђе из ми чу обла сти на шег ин те ре со ва ња. 
За то ће мо на овом ме сту раз мо три ти са мо мо гућ но сти де ло ва ња 
Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не као спољ но по ли тич ког ак те ра.

Ма да Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не не пред ви ђа 
мо гућ ност да ауто ном не по кра ји не оства ру ју ме ђу на род ну са рад-
њу, Ста тут Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не16) и За кон о утвр ђи ва-
њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не17) уре ђу ју уче-
шће Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не у ме ђу ре ги о нал ној са рад њи. 
За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не 
(члан 3., став 1.) про пи су је да „АП Вој во ди на са ра ђу је са од го-
ва ра ју ћим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма дру гих др жа ва, у окви ру 
спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, уз по што ва ње те ри то ри јал-
ног је дин ства и прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је“. Пре ма истом 
чла ну, (ста во ви 2. и 3.), „АП Вој во ди на за кљу чу је ме ђу ре ги о нал не 
спо ра зу ме у окви ру сво је над ле жно сти. АП Вој во ди на, као ре ги ја 
у ко јој се тра ди ци о нал но не гу ју европ ски прин ци пи и вред но сти, 
мо же би ти члан европ ских и свет ских удру же ња ре ги о на и у окви-

15) Иво Ви ско вић: „Кре и ра ње и ре а ли за ци ја спољ не по ли ти ке Ју го сла ви је“ у:  Ви ско вић, 
Иво, ур.: „СпољнаполитикаЈугославије–репетиторијум“,Фа кул тет по ли тич ких на у-
ка, Бе о град, 1991., стр. 103.

16)  Ста тут Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не,СлужбенилистАПВ, бр. 17/2009

17)  За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не,Службенигласник
РепубликеСрбије,бр. 99/09
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ру сво је над ле жно сти мо же осно ва ти пред став ни штва у ре ги о ни ма 
Евро пе, од но сно у Бри се лу, у скла ду са за ко ном и Ста ту том.“

Члан 16. Ста ту та Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не пред ста-
вља уне ко ли ко пре фор му ли са ну вер зи ју ци ти ра ног чла на За ко на о 
утвр ђи ва њу над ле жно сти. Ме ђу тим, Ста тут уре ђу је и на чин оства-
ри ва ња ме ђу ре ги о нал не са рад ње, ти ме што про пи су је да по кра јин-
ска Вла да „за кљу чу је ме ђу ре ги о нал не спо ра зу ме из обла сти ко је су 
у над ле жно сти АП Вој во ди не“ (чл. 48.). Пре ма чла ну 34. Ста ту та, 
Скуп шти на АП Вој во ди не „до но си акт о по твр ђи ва њу ме ђу ре ги-
о нал них спо ра зу ма ко је скла па Вла да АП Вој во ди не“. Ове над ле-
жно сти не спор но чи не АП Вој во ди ну ак те ром (ма да огра ни че ног 
ка па ци те та) про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. 
Мо гућ но сти скла па ња ме ђу ре ги о нал них спо ра зу ма, као и отва ра-
ња пред став ни шта ва у европ ским ре ги о ни ма и Бри се лу, бу ду ћи да 
ни су пред ви ђе не ре пу блич ким Уста вом, иза зи ва ју број не не су гла-
си це у по ли тич кој и струч ној јав но сти Ср би је18).

КОНТРОЛНО-НАДЗОРНАФУНКЦИЈАУ
СПОЉНОПОЛИТИЧКОМПРОЦЕСУ

За функ ци о ни са ње сва ког по ли тич ког си сте ма у це ли ни, као 
и ње го вих по је ди нач них сек то ра, ну жан пред у слов је уре ђе ност и 
де ло твор ност ме ха ни за ма кон тро ле и над зо ра. Спољ но по ли тич ки 
про цес и су бјек ти ко ји су ње го ви но си о ци у по ли тич ком си сте му 
Ср би је под ло жни су кон тро ли и над зо ру раз ли чи тих ор га на и ин-
сти ту ци ја, као и су бјек ти ко ји по ти чу из дру гих сек то ра.

Раз ли ка из ме ђу кон тро ле и над зо ра ве о ма је де ли кат на, и мо-
же се схва ти ти дво ја ко: та ко што ће се сма тра ти да кон тро ла, за 
раз ли ку од над зо ра, под ра зу ме ва и мо гућ ност оперативногинтер-
венисања на про цес ко ји се кон тро ли ше, са јед не стра не; и та ко 
што ће се над зор сма тра ти трајнијимпроцесом у од но су на кон-
тро лу ко ја мо же би ти и једнократна. Овај про цес има сво је са-
став не еле мен те (кон тро лор, кон тро ли са ни су бјект, пред мет кон-
тро ле, сред ства кон тро ле и свр ха кон тро ле) као и фа зе спро во ђе ња 
(упо ре ђи ва ње пред ви ђе ног и оства ре ног, оце на – кон ста та ци ја, те 
ин тер вен ци ја). Као вр сте кон тро ле, мо гу се из дво ји ти тех нич ка, 
по ли тич ка и прав на кон тро ла. 19) Дру га чи ја по де ла би ла би на уну-

18)  За по ле ми ке о пред ло гу Ста ту та Вој во ди не и по то њем Ста ту ту, ви де ти: „Ста тут Вој во ди-
не ул ти ма тум Ср би ји“, Печат, 21.06.2009.: http://www.pe cat ma ga zin.com/2009/06/21/51-
7/ (при сту пље но 01.02.2010.) и „Ср би ја ме ђу уста ви ма“, Новасрпскаполитичкамисао: 
http://www.nspm.rs/ta be la/sr bi ja-me dju-usta vi ma/ (при сту пље но 01.02.2010.)

19) За ви ше по да та ка о од ре ђи ва њу и уре ђи ва њу про це са над зо ра и кон тро ле, ви де ти: Зо ран 
Р. То мић, „Нор ма тив на по ла зи шта за ци вил ну кон тро лу вој ске и по ли ци је“, у: Ми ро слав 
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тра шњу и спо ља шњу кон тро лу, у за ви сно сти од то га да ли кон тро-
лу спро во де де ло ви из вр шне вла сти или не за ви сна те ла и ор га ни, 
уз јав ност и ме ди је (Табела1).

Су бјек ти ма тех нич ке кон тро ле, за по тре бе овог ис тра жи-
ва ња, сма тра мо не за ви сне др жав не ин сти ту ци је, ко је вр ше тзв. 
спо ља шњу кон тро лу, а чи ји се рад од но си на бу џет ску кон тро лу 
и кон тро лу фи нан сиј ског по сло ва ња (као што је Др жав на ре ви зор-
ска ин сти ту ци ја20)) или бор бу про тив ко руп ци је и су ко ба ин те ре са 
(Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је21)). Прав на кон тро ла, под ко-
јом сма тра мо кон тро лу за ко ни то сти и устав но сти, од ви ја се пре ма 
хи је рар хиј ској струк ту ри по ли тич ког си сте ма, та ко да ви ши ор ган 
по пра ви лу над зи ре и кон тро ли ше устав ност и за ко ни тост ака та ко-
је до но се ни жи ор га ни (члан 6. За ко на о Вла ди). При то ме, На род-
на Скуп шти на над зи ре рад Вла де (члан 99. став 2. Уста ва Ре пу бли-
ке Ср би је) а Пред сед ник Ре пу бли ке има мо гућ ност да не про гла си 
за кон ко ји је до не ла Скуп шти на уко ли ко сум ња да ни је у скла ду са 
Уста вом (члан 113. Уста ва и члан 19. За ко на о Пред сед ни ку Ре пу-
бли ке), о че му од лу чу је Устав ни суд. По ли тич ка кон тро ла и над-
зор (или кон тро ла и над зор це лис ход но сти), та ко ђе се од ви ја ју по 
вер ти кал ној ли ни ји, уну тар хи је рар хи је ор га на ко ји спро во де утвр-
ђе ну по ли ти ку. Та ко ми ни стар ство (нај че шће, ми ни стар) над зи ре 
це лис ход ност де ло ва ња слу жби, ин сти ту ци ја и ор га на ко ји де лу ју 
у ње го вом са ста ву, о че му, у крај њој ин стан ци, од лу чу је Вла да Ср-
би је (као над ле жна за утвр ђи ва ње и спро во ђе ње по ли ти ке). Овом 
вр стом кон тро ле рас по ла же и На род на скуп шти на, ти ме што има 
мо гућ ност да од лу чу је о по ве ре њу по је ди ним ми ни стри ма и Вла ди 
у це ли ни (члан 99. Уста ва). По слов ник На род не скуп шти не (чла но-
ви 199.-211.), као сред ство над зо ра, пред ви ђа ин сти тут по сла нич-
ких пи та ња, пре ма ко ме на род ни по сла ни ци има ју мо гућ ност да од 
Вла де или по је ди ног ми ни стра тра же од го вор на пи та ње из њи хо-
ве над ле жно сти. У скло пу кон трол но-над зор не функ ци је На род не 
скуп шти не су и од ред бе чла на 29. За ко на о спољ ним по сло ви ма, 
пре ма ко ји ма „Ми ни стар ство оба ве шта ва На род ну скуп шти ну о 
нај зна чај ни јим спољ но по ли тич ким ак тив но сти ма и дру гим ре ле-
вант ним пи та њи ма упу ћи ва њем ре ле вант них ин фор ма ци ја. Ми-
ни стар под но си над ле жном од бо ру из ве штај о ра ду Ми ни стар ства 
нај ма ње два пу та го ди шње.“

Ха џић, ур.: „ДемократскаконтролавојскеиполицијеуСРЈугославији–нормативне
претпоставке“, Цен тар за ци вил но-вој не од но се, Бе о град, 2001., стр. 11.-13.

20) За кон о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, СлужбенигласникРС, бр. 101/05; За кон о 
из ме на ма и до пу на ма за ко на о Др жав ној ре ви зор ској ин сти ту ци ји, Службенигласник
РС, бр. 54/07

21) За кон о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, СлужбенигласникРС, бр. 97/08
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НАЦИОНАЛНИСТРАТЕШКИДОКУМЕНТИКАО
САСТАВНИДЕЛОВИНОРМАТИВНОГМОДЕЛА?

У обла сти спољ не по ли ти ке по себ но зна чај ни стра те шки 
до ку мен ти је су На ци о нал на стра те ги ја Ср би је за при сту па ње Ср-
би је и Цр не Го ре Европ ској уни ји22) из 2005. го ди не, Стра те ги ја 
на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је23) из 2009. го ди не, те 
Стра те ги ја од бра не Ре пу бли ке Ср би је24) из 2009. го ди не. Са др жи на 
ових до ку ме на та на овом ме сту не ће би ти раз ма тра на. Пи та ње ко је 
ов де отва ра мо је сте да ли на ци о нал ни стра те шки до ку мен ти пред-
ста вља ју са став не де ло ве по сто је ћег нор ма тив ног мо де ла про це са 
кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке Ср би је. У том по гле ду, 
мо гу се, ар гу мен то ва но, бра ни ти два раз ли чи та ста но ви шта.

Првостановиште по ла зи од ужег схва та ња пој ма „нор ма-
тив но“, сма тра ју ћи да се он од но си ис кљу чи во на правне нор ме25), 
и то оне ко је се на ла зе у оп штим прав ним ак ти ма, по пут уста ва 
и за ко на. Ове прав не нор ме, да кле, под ра зу ме ва ју и санк ци ју за 
кр ше ње про пи са, те је не спор но да су они до ку мен ти (од но сно, 
оп шти прав ни ак ти) ко ји их са др же правнообавезујући. За њи хо во 
кр ше ње по чи ни лац сно си раз ли чи те вр сте од го вор но сти, од ко јих 
је нај ва жни ја кривичнаодговорност.

Ово ни је слу чај са на ци о нал ним стра те шким до ку мен ти ма. 
Они се, нај пре, не до но се по за ко но дав ном по ступ ку и у фор ми 
за ко на (иако је Од лу ке о усва ја њу Стра те ги је на ци о нал не без бед-
но сти и стра те ги је од бра не до не ла На род на скуп шти на; На ци о нал-
ну стра те ги ју за при сту па ње ЕУ усво ји ла је Вла да), ни ти са др же 
оп ште прав не нор ме ко је би про пи си ва ле од го ва ра ју ће санк ци је. 
Због то га се стра те шки до ку мен ти мо гу сма тра ти де лом нор ма-
тив ног мо де ла са мо уко ли ко се усво ји другостановиште и ши-
ре схва та ње пој ма „нор ма тив но“. Пре ма овом схва та њу, стра те шки 
до ку мен ти чи не са став ни део нор ма тив ног мо де ла, пре све га због 
зна ча ја пи та ња ко ја об ра ђу ју, као и због да ле ко се жних по сле ди-
ца ко је про ис ти чи из њи хо вог (не)при ме њи ва ња на од го ва ра ју ћи 
на чин. Овим до ку мен ти ма се де фи ни ше ду го роч на др жав на по ли-
ти ка26); утвр ђу ју на ци о нал ни ин те ре си, од ре ђу ју ци ље ви, основ на 

22) До ступ на пре ко http://kzpeu.se io.gov.rs/do ku men ti/Stra te gi ja.zip 

23) http://www.mod.gov.rs/lat/do ku men ta/stra te gi je/stra te gi ja_%20na ci o nal ne_bez bed no sti_lat.
pdf 

24) http://www.mod.gov.rs/lat/do ku men ta/stra te gi je/stra te gi ja_od bra ne_lat.pdf 

25) Др Ра до мир Д. Лу кић: „ТеоријадржавеиправаII.Теоријаправа“, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град ски из да вач ко-гра фич ки за вод, Бе о град, 1995., стр. 83.-129.

26) НационалнастратегијаСрбијезаприступањеСрбијеиЦрнеГореЕвропскојунији.
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на че ла и еле мен ти по ли ти ке на ци о нал не без бед но сти, де фи ни ше 
струк ту ра, на че ла функ ци о ни са ња и од го вор ност у окви ру си сте ма 
без бед но сти27); утвр ђу ју од брам бе ни ин те ре си и по ли ти ка од бра не 
Ре пу бли ке Ср би је28).

Са ма са др жи на до ку ме на та на овом ме сту ни је од нај ве ћег 
зна ча ја, пи та ње са ко јим се су о ча ва мо је да ли ови до ку мен ти, с 
об зи ром на вр сту од го вор но сти ко ју њи хо во (не)по што ва ње по-
вла чи, а без об зи ра на про кла мо ва не ци ље ве и сред ства пре ви ђе на 
за њи хо во оства ри ва ње, пред ста вља ју са став ни део нор ма тив ног 
мо де ла ко ји раз ма тра мо. Ми при хва та мо дру го на ве де но ста но ви-
ште, сма тра ју ћи да зна чај ду го роч ног пла ни ра ња у обла сти спољ не 
по ли ти ке и пи та ња спољ но по ли тич ких ци ље ва и сред ста ва ко ји ма 
се ба ве на ци о нал ни стра те шки до ку мен ти ви ше стру ко над ма шу је 
зна чај чи ње ни це да на ци о нал не стра те ги је ни су прав ни ак ти и да 
за њи хо во кр ше ње ни су про пи са не кри вич не санк ци је. У овом слу-
ча ју, реч је о мо рал ној и по ли тич кој од го вор но сти, чи ји зна чај ни је 
за не мар љив чак ни у не пот пу но кон со ли до ва ним де мо кра ти ја ма 
ка ква је Ср би ја. Да кле, на ци о нал ни стра те шки до ку мен ту мо гу се 
сма тра ти де ло ви ма нор ма тив ног мо де ла, уз на по ме ну да у од но су 
на оп ште прав не ак те има ју уне ко ли ко огра ни чен ка па ци тет.

*
**

Ствар ност про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти-
ке го то во увек, у ве ћој или ма њој ме ри, од сту па од про пи са ног мо-
де ла (ви де ти Та бе лу 2). Узро ци овог фе но ме на су број ни оно ли ко 
ко ли ко су број не раз ли чи те вр сте фак то ра ко ји ути чу на до но ше ње 
од лу ка, пра ве ћи пре пре ке ра ци о нал ном из бо ру.

Иде а лан ра ци о на лан про цес Уоби ча је на ствар на прак са

Тач не, све о бу хват не ин фор ма ци је Ис кри вље не, не пот пу-
не ин фор ма ци је

Ја сна де фи ни ци ја на ци о нал-
ног ин те ре са и ци ље ва

Лич не мо ти ва ци је и ор га ни-
за ци о ни ин те ре си ко ји ис кри-
вљу ју на ци о нал не ци ље ве

Ис црп на ана ли за свих 
мо гу ћих оп ци ја

Огра ни че ни број оп ци ја ко ји 
се раз ма тра, од ко јих ни јед на 
ни је би ла те мељ но раз мо тре на

27)  СтратегијанационалнебезбедностиРепубликеСрбије.

28)  СтратегијаодбранеРепубликеСрбије.
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Ода бир оп ти мал ног то-
ка ак ци је да би се по сти-
гао же ље ни ре зул тат

Ток ак ци је би ра се пу тем по ли-
тич ког пре го ва ра ња и ком про ми са

Ја сно из ра же на од лу ка и ње-
но обра зло же ње ка ко би се 
до би ла до ма ћа по др шка

Збу њу ју ће и кон тра дик тор не 
из ја ве о од лу ци, че сто фор му-
ли са не за ме диј ску упо тре бу

Па жљи во пра ће ње при ме не 
од лу ке од стра не слу жби за-
ду же них за спољ не по сло ве

Би ро кра ти је за ду же не за спољ не 
по сло ве за не ма ру ју на по ран по-
сао упра вља ња при ме ном од лу ке

Тре нут на оце на по сле ди ца 
пра ће на ис прав ком гре ша ка

По вр шна оце на по ли ти ке, нео-
д ре ђе на од го вор ност, сла бо 
пра ће ње и за ка сне ле ко рек ци је

Табела2:Спољнополитичкоодлучивањеутеори-
јиипракси(Извор:КеглииВиткоф:Светскаполити-
ка–трендитрансформација,Београд,2004.,стр.144.)

Спољ на по ли ти ка Ср би је во ди се под из ра зи то сна жним  
ути ца јем ве ли ког бро ја раз ли чи тих де тер ми нан ти.29) Пред др жа-
вом чи ји су (спољ но)по ли тич ки ка па ци те ти у сва ком по гле ду не-
ве ли ки, на ла зе се озбиљ ни ме ђу на род ни иза зо ви (прав на и по ли-
тич ка бор ба за очу ва ње те ри то ри јал не це ло ви то сти, при сту па ње 
Европ ској уни ји, од но си са НА ТО са ве зом и Ру ском фе де ра ци јом, 
осе тљи ви ре ги о нал ни од но си), ко ји опре де љу ју ће ути чу на то ко ве 
спољ но по ли тич ког про це са. До да ли се ово ме чи ње ни ца да спољ-
но по ли тич ки си стем Ср би је функ ци о ни ше уну тар по ста у то ри тар-
ног и пост кон фликт ног кон тек ста, по ста је ја сно да је до бра ин сти-
ту ци о нал на уре ђе ност про це са кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не 
по ли ти ке ну жан услов успе шних од го во ра на број не и озбиљ не 
ме ђу на род не иза зо ве.

При ка за ни мо дел спољ но по ли тич ког про це са у по ли тич ком 
си сте му Ср би је, чи ни се ре ла тив но до бро и пре ци зно уре ђе ним. 
Пред ви ђе не про це ду ре омо гу ћа ва ју одр жа ва ње рав но те же из ме ђу 
де мо крат ске ле ги тим но сти у креирању и ефи ка сно сти/ефек тив-
но сти у спровођењу спољ не по ли ти ке. Над ле жно сти раз ли чи тих 
др жав них ор га на и ин сти ту ци ја утвр ђе не Уста вом и за ко ни ма, 
пре ци зно су утвр ђе не и ја сно раз дво је не. У из град њи нор ма тив-
ног си сте ма по сто је, да ка ко, и из ве сни про пу сти. Они се од но се, 

29)  Ви ше о пој му и кла си фи ка ци ја ма спољ но по ли тич ких де тер ми нан ти у: Ве ли бор Га вра-
нов и Мо мир Стој ко вић, „Међународни односи и спољна политика Југославије“, Са-
вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1972., стр. 237.-240. О де тер ми нан та ма са вре ме не 
спољ не по ли ти ке Ср би је, ви де ти: Иво Ви ско вић, „Де тер ми нан те спољ не по ли ти ке Ср-
би је“, у „ЕлементистратегијеспољнеполитикеСрбије“, при ре ди ли др Еди та Сто јић 
Ка ра но вић и мр Сло бо дан Јан ко вић, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, 
Бе о град, 2008., стр. 17-21.
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по ред оста лог, на већ по ми ња ни, кон тро верз ни ста тут Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не и на чи ње ни цу да je тек  2010. го ди не усво јен 
За кон о На род ној скуп шти ни, ма да је Устав ни за кон за спро во ђе ње 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је30) (члан 18.) про пи сао да до кра ја 2008. 
го ди не сви за ко ни мо ра ју да бу ду ускла ђе ни са но вим Уста вом. 
Ме ђу тим, мо же се ре ћи да ови про пу сти, ма ко ли ко би ли озбиљ-
ни, ни су оства ри ли зна ча јан не га ти ван ути цај на про цес кре и ра ња 
и спро во ђе ња спољ не по ли ти ке Ср би је.  Овај про цес нај че шће је 
угро жен услед раз ми мо и ла же ња нор ма тив ног и ствар ног мо де ла. 
(При то ме, ова не са гла сност не мо ра ну жно има ти не га тив не по-
сле ди це по оства ри ва ње спољ но по ли тич ких ци ље ва, али сва ка ко 
угро жа ва ле гал ност и ле ги тим ност спољ но по ли тич ког про це са.)

До раз ми мо и ла же ња из ме ђу нор ма тив ног и ствар ног мо де ла 
до ла зи услед чи ње ни це да ефек тив на по ли тич ка моћ ни је увек рас-
по ре ђе на на на чин ко ји је пред ви ђен ин сти ту ци о нал ним окви ром. 
При то ме, по ли тич ки ауторитет та ко ђе мо же би ти из ме штен из 
ин сти ту ци ја пред ви ђе них нор ма тив ним мо де лом. Узро ци то ме мо-
гу би ти раз ли чи ти и број ни – од ка рак те ри сти ка дру штве не струк-
ту ре, со ци јал них рас це па и пар тиј ског си сте ма, до ге о по ли тич ког 
по ло жа ја др жа ве – и спа да ју у кор пус спољ но по ли тич ких де тер-
ми нан ти. Ме ђу тим, они нај че шће ни су не по сред но ви дљи ви и свој 
ути цај оства ру ју ми мо ви до кру га јав но сти. Ако се и ма ни фе сту ју, 
то се углав ном де ша ва на на чин ко ји не до во ди у пи та ње оп ста нак 
по сто је ће струк ту ре мо ћи. 

За тран зи ци о на дру штва по себ но је ка рак те ри сти чан, пре ма 
Мер ке лу, је дан од не ко ли ко ви до ва де фект не де мо кра ти је, по знат 
као делегатскадемократија, ко ја под ра зу ме ва „под ри ва ње си сте-
ма коч ни ца и рав но те жа у ко рист – пред сед нич ке – ег зе ку ти ве“31). 
Ма да у по ли тич ком си сте му Ср би је не по сто ји пред сед нич ка ег-
зе ку ти ва у кла сич ном сми слу, кон цепт де ле гат ске де мо кра ти је не 
тре ба од ба ци ва ти као део ана ли тич ког апа ра та, пре све га има ју ћи 
у ви ду на чин из бо ра пред сед ни ка Ре пу бли ке (не по сред ни из бо ри).

Не ким од глав них узро ка од сту па ња ствар ног од нор ма-
тив ног мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке у Ср би-
ји, сма тра мо структуруипроцесепартијскогсистема и, уну тар 
њих, персоналнефакторе. На и ме, на кон пар ла мен тар них из бо ра 
одр жа них у ма ју 2008. го ди не и по то њег фор ми ра ња ре пу блич ке 
Вла де, струк ту ра пар тиј ског си сте ма Ср би је зна чај но је из ме ње на 
ти ме што је иста по ли тич ка стран ка, пред ло жи ла ка дро ве за ме ста 
пред сед ни ка Вла де и ми ни стра ино стра них по сло ва, по ред ра ни је 

30) Устав Ре пу бли ке Ср би је,СлужбенигласникРС, бр. 98/06

31) Wol fgang Mer kel: “Em bed ded and De fec ti ve De moc ra ci es”, in:  Democratization, Vol.11, 
No.5, De cem ber 2004, p.50.
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(2004.) обез бе ђе не по зи ци је пред сед ни ка Ре пу бли ке. Оту да се чи ни 
да је би ло ну жно да се пар тиј ска струк ту ра у зна чај ној ме ри пре-
сли ка на др жав ну, ин сти ту ци о нал ну струк ту ру. Та ко пред сед ник 
Ре пу бли ке, као пред сед ник вла да ју ће стран ке, ва нин сти ту ци о нал-
ним пу тем оства ру је мно го ве ћи ути цај на спољ но по ли тич ки про-
цес не го што то Устав и за ко ни пред ви ђа ју. Да се кре и ра ње спољ не 
по ли ти ке, у по след њој ин стан ци, не од ви ја у скла ду са нор ма тив-
ним мо де лом овог про це са, по твр дио је ми ни стар ино стра них по-
сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Вук Је ре мић, ре чи ма да у фор му ли са њу 
спољ не по ли ти ке „по след њу реч увек има пред сед ник Ре пу бли ке, 
Бо рис Та дић“32).   Ово је у ди рект ној су прот но сти са ра ни је ци ти ра-
ним од ред ба ма Уста ва, За ко на о Вла ди, За ко на о ми ни стар стви ма, 
За ко на о пред сед ни ку Ре пу бли ке и За ко на о спољ ним по сло ви ма, 
ко је утвр ђу ју над ле жно сти пред сед ни ка, Вла де и Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва у обла сти спољ не по ли ти ке. По лу ге сво је ва нин-
сти ту ци о нал не мо ћи, пред сед ник је, по све му су де ћи, по себ но ко-
ри стио при ли ком од лу чи ва ња о ре зо лу ци ји о пи та њу Ко со ва и Ме-
то хи је, чи је је усва ја ње Ср би ја пред ло жи ла Ге не рал ној скуп шти ни 
Ује ди ње них на ци ја на кон до би ја ња са ве то дав ног ми шље ња Ме ђу-
на род ног су да прав де у ју лу 2010. го ди не33).

Та ко ђе, динамика унутарстраначке борбе у вла да ју ћој 
стран ци узро ку је осци ла ци је у др жав ној по ли ти ци ка да је реч о ва-
жним спољ но по ли тич ким пи та њи ма, као што је од нос пре ма НА-
ТО са ве зу. У скло пу ових осци ла ци ја до ла зи, ба рем у на зна ка ма, 
и до од сту па ња од нор ма тив ног мо де ла ре а ли за ци је спољ не по ли-
ти ке, па се та ко у јав но сти во ди по сред на де ба та из ме ђу ми ни стра 
ино стра них по сло ва и ми ни стра од бра не. Узрок не су гла си ца би ло 
је за ла га ње ми ни стра од бра не, Дра га на Шу та нов ца, за при сту па-
ње Ср би је НА ТО-у34), упр кос чла ну 6. Ре зо лу ци је На род не скуп-
шти не Ре пу бли ке Ср би је о за шти ти су ве ре ни те та, те ри то ри јал ног 
ин те гри те та и устав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је35), пре ма ко ме 
На род на скуп шти на до но си од лу ку о вој ној не у трал но сти услед 

32) „Не тре ба нам Хр ват ска – ин тер вју са Ву ком Је ре ми ћем“, Press, 03.01.2010.: http://www.
pres son li ne.rs/sr/ve sti/ma ga zin/story/94473/In ter vju+-+Vuk+Je re mi%C4%87%3A+Ne+tre-
ba+nam+Hr vat ska.html (при сту пље но 10.02.2010.)

33)  „Успех крат ког да ха и сум њи вих по сле ди ца“, Данас, 03.09.2010.:  http://www.da nas.rs/
do da ci/vi kend/uspeh_krat kog_da ha_i_sum nji vih_po sle di ca.26.html?news_id=198521 (при-
сту пље но 05.03.2010.)

34) „Ср би ја у НА ТО, што да не – ин тер вју са Дра га ном Шу та нов цем“, Press, 09.01.2010.: 
http://www.pres son li ne.rs/sr/ve sti/ve sti_da na/story/95318/%C5%A0uta no vac:+Sr bi-
ja+u+NA TO,%C5%A1to+da+ne.html; „Је ре мић: Ср би ја оста је вој но не у трал на“, РТС, 
06.02.2010.: http://www.rts.rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/Sr bi ja/483871/Sr bi ja+osta je+voj-
no+ne u tral na.html (при сту пље но 10.02.2010.)

35)  На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је,  http://www.par la ment.rs/con tent/cir/ak ta/ak ta_de-
ta lji.asp?Id=360&t=O# (при сту пље но 10.02.2010.)
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не га тив ног др жа ња НА ТО-а у од но су на Ср би ју (агре си ја на СР Ју-
го сла ви ју 1999. го ди не и тзв. Ах ти са ри јев план за Ко со во из 2007. 
го ди не). Ако се исту па ње ми ни стра од бра не и не мо же сма тра ти 
кр ше њем пра ва, бу ду ћи да ре зо лу ци ја по сво јој су шти ни је сте по-
ли тич ки, а не прав ни акт – као и ка да је реч о по ми ња ним на ци-
о нал ним стра те ги ја ма – jасно  је да је на овај на чин пре кр ше но 
на че ло са рад ње, про пи са но ра ни је ци ти ра ним чла ном 3. За ко на о 
спољ ним по сло ви ма. У при лог те зи о по сто ја њу спо ра из ме ђу ове 
дво ји це ми ни ста ра, го во ри и чи ње ни ца да је Здрав ко По нош, ко ји 
је кра јем 2008. го ди не сме њен са ме ста на чел ни ка Ге не рал шта ба 
Вој ске Ср би је упра во због не су гла си ца са ми ни стром од бра не36), 
не што ви ше од го ди ну да на ка сни је по стао по моћ ник ми ни стра 
спољ них по сло ва за би ла те рал ну са рад њу37).

Углав ном је тач на тврд ња да се „пи та ње кон со ли да ци је де-
мо кра ти је сво ди на кон со ли да ци ју уста но ва“38). Ме ђу тим, из при-
ка за ног нор ма тив ног мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли-
ти ке (ко ји се, ка ко смо по ка за ли, мо же сма тра ти ре ла тив но до бро 
уре ђе ним) и на ве де них при ме ра дра стич них од сту па ња од ње га, 
про ис ти че став да узро ке ових раз ми мо и ла же ња ва ља тра жи ти у 
ниском степену политичке културе и поштовања институција
политичког система. Чи ње ни ца да „пре сли ка ва ње“ пар тиј ске на 
ин сти ту ци о нал ну струк ту ру пред ста вља не из бе жан ре ци див по ли-
тич ког и пар тиј ског мо ни зма из про шло сти, ов де је од се кун дар-
ног зна ча ја. Пре ва зи ла же ње ове деч је бо ле сти та ко зва не тран зи ци-
је је сте по ду хват од нај ве ћег зна ча ја за за о кру жи ва ње устав но сти 
и из град њу ста бил ног, ефи ка сног и ле ги тим ног прав ног по рет ка. 
По сто ја ње ва ља но устро је них (спољ но)по ли тич ких ин сти ту ци ја 
ну жан је, али не и до во љан, услов до след не при ме не нор ма тив ног 
мо де ла кре и ра ња и ре а ли за ци је спољ не по ли ти ке. На че ла јав но-
сти и од го вор но сти, ина че за кр жља ла у тран зи ци о ним дру штви ма 
са не кон со ли до ва ном де мо кра ти јом, пред ста вља ју пре ко по треб ну 
бра ну  зло у по тре ба ма си сте ма и ње го вих сла бо сти и из ме шта њу 
по ли тич ке мо ћи из сфе ре по ли тич ких ин сти ту ци ја, јер, ка ко твр де 
Линц и Сте пан, „тран зи ци је мо гу по че ти а да се ни кад не за вр ше 
иако на власт не до ђе но ви ауто ри тар ни ре жим“39). По ли тич ке пар-

36)  “Сме њен Здрав ко По нош“, Б92, 30.12.2008.: http://www.b92.net/in fo/ve sti/in dex.
php?yyyy=2008&mm=12&dd=30&nav_id=336976 (при сту пље но 06.10. 2010.)

37)  „По нош Је ре ми ћев по моћ ник“, Вечерње новости, 14.01.2010.:  http://www.no vo sti.rs/
ve sti/na slov na/ak tu el no.69.html:262371-Po nos-Je re mi cev-po moc nik (при сту пље но 06.10. 
2010.)

38)  Ду шан Па вло вић и Сло бо дан Ан то нић: „КонсолидацијадемократскихустановауСр-
бијипосле2000.године“, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007., стр. 27.

39)  Ху ан Линц и Ал фред  Сте пан: „Демократскатранзицијаиконсолидација“, Фи лип Ви-
шњић, Бе о град, 1998., стр. 16.
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ти је су, не спор но, цен трал ни но си о ци свих по ли тич ких про це са; 
оту да би партијски си стем мо рао да функ ци о ни ше стро го уну тар, 
и у скла ду са пра ви ли ма, политичко-институционалногси сте ма, 
ка ко би по сто ја ли пред у сло ви да се стварнимодел кре и ра ња и ре а-
ли за ци је спољ не по ли ти ке у нај ве ћој мо гу ћој ме ри ускла ди са нор-
мативниммоделом. Сфе ре по ли тич ко-ин сти ту ци о нал ног си сте ма 
(ко ји укљу чу је нор ма тив ни мо дел) и пар тиј ског си сте ма (ко ји, у 
нај ве ћој ме ри, по кри ва ствар ни мо дел) у спољ ној по ли ти ци Ср би-
је, још увек су зна чај но не са гла сне.

MladenLisanin

NORMATIVEVS.REALMODELOFCREATING
ANDIMPLEMENTINGFOREIGNPOLICYIN

THEPOLITICALSYSTEMOFSERBIA

Summary
In the se cond part of the study, the aut hor pre sents the ro le of 

ot her go vern men tal bo di es and ot her ac tors in the pro cess of cre a ting 
and im ple men ting fo re ign po licy in Ser bia. Tho se ac tors are the EU 
In te gra tion Of fi ce, Na ti o nal As sembly, the Na ti o nal Se cu rity Co un cil, 
the Cham ber of Com mer ce, po li ti cal par ti es and ci vil as so ci a ti ons. The 
fun ction of con trol and over sight is di scus sed, as the fi nal sta ge of the 
fo re ign po licy pro cess. Af ter that, it is di scus sed whet her na ti o nal stra-
te gic do cu ments are part of the nor ma ti ve mo del. The aut hor ta kes the 
po si tion that the se do cu ments ha ve a cer tain ef fect in the nor ma ti ve 
mo del pre sen ted. The study con clu des with a de scrip tion and ex pla na-
ti on of ways and ca u ses of de vi a ti ons of the ac tual from the nor ma ti ve 
mo del of the fo re ign po licy pro cess. The aut hor con si ders the dyna mics 
of party system in Ser bia, the main im me di a te ca u se of this phe no me-
non, whi le he se es the low le vel of po li ti cal cul tu re, or ab sen ce of the 
prin ci ple of ac co un ta bi lity as the key struc tu ral de fi ci ency of the po li ti-
cal system in Ser bia.
Keywords: fo re ign po licy of Ser bia, EU In te gra tion Of fi ce, Na ti o nal As-

sembly, the Na ti o nal Se cu rity Co un cil, Cham ber of Com mer ce, 
con trol and su per vi sion, na ti o nal stra te gi es, the nor ma ti ve mo del, 
the ac tual mo del
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Abstract
In ad di tion to bo di es and in sti tu ti ons wit hin the exe cu ti ve branch, 

ot her ac tors in the po li ti cal system of Ser bia are al so in char ge of cre-
a ting - to a gre a ter ex tent, and con duc ting - to a les ser ex tent - fo re ign 
po licy. So me of them ha ve very spe ci fic ro les, whi le the Na ti o nal As-
sembly as a le gi sla ti ve body has an ex tre mely im por tant fun ction of set-
ting a ge ne ral re gu la tory fra me work.

Of fi ce for Euro pean In te gra tion of the Ser bian Go vern ment car-
ri es out a sig ni fi cant part of the ac ti vi ti es in the fi eld of jo i ning the 
Euro pean Union, as one of the stra te gic pri o ri ti es of the Ser bian fo-
re ign po licy. The Na ti o nal As sembly exer ci ses a key in flu en ce on the 
fo re ign po licy pro cess by ca rrying out its re pre sen ta ti ve, le gi sla ti ve, 
elec to ral and bud ge tary fun cti ons, as well as thro ugh the ac tion of the 
As sembly’s Com mit tee on Fo re ign Af fa irs and the work of par li a men-
tary de le ga ti ons to in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, and in di vi dual ac ti vi ti es 
of the MPs.

Un li ke most si mi lar bo di es in the world, the ac ti vi ti es of Ser bian 
Na ti o nal Se cu rity Co un cil  do not go in to the fi eld of fo re ign po licy at 
all. This ano maly even go es so far as to the Mi ni ster of Fo re ign Af fa irs  
not be ing a mem ber of the Co un cil ex of fi cio.

Fo re ign Po licy Co un cil is ac ting as a con sul ta ti ve body wit hin 
the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs sin ce 2007. Po li ti cal par ti es (thro ugh 
the ir mem ber ships in in ter na ti o nal po li ti cal al li an ces) and NGOs ha ve 
a uni que im pact on the fo re ign po licy of Ser bia, but can not be re gar-
ded as fo re ign po licy en ti ti es in the nar row sen se, as en vi sa ged by the 
nor ma ti ve mo del. The de ve lop ment of in ter na ti o nal eco no mic and tra de 
re la ti ons is an im por tant ro le of Ser bian Cham ber of Com mer ce, and 
fo re ign po licy com pe ten ces of the Auto no mo us Pro vin ce of Voj vo di na, 
un der the 2009 Sta tu te, are still ca u sing con tro ver si es.

In the fi nal sta ge of the fo re ign po licy pro cess, the va ri o us or gans 
and in sti tu ti ons per form va ri o us con trol and su per vi sory fun cti ons. The 
Na ti o nal audit in sti tu tion is par ti cu larly im por tant in the fi eld of ex ter-
nal bud get con trol.

The way the fo re ign po licy pro cess re ally ta kes pla ce, in re la tion 
to what is pro vi ded in the nor ma ti ve mo del, re pre sents the ac tual mo-
del. It may de vi a te from the nor ma ti ve mo del in va ri o us de gre es and 
in dif fe rent ways. Such de vi a ti ons are of ten in the po li ti cal system of 
Ser bia, and ran ge from re la ti vely in sig ni fi cant to dra stic vi o la ti ons of 
norms and po li ti cal hi e rarchy. The ca u ses of the se phe no me na are nu-
me ro us but are ma inly to be fo und in the exi sting aut ho ri ta rian le gacy 
and the ru di men tary prin ci ples of ac co un ta bi lity in the lo cal po li ti cal 
cul tu re.
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СањаШуљагић
Институтзаполитичкестудије,Београд

УЛОГАИНСТИТУЦИЈАУКУЛТУРНОМ
ИЕКОНОМСКОМРАЗВОЈУ

РУРАЛНИХПОДРУЧЈАСРБИЈЕ

Сажетак
У овом тек сту аутор је на вео и ана ли зи рао не ко ли ко узро ка 

стаг на ци је и па да жи вот ног стан дар да љу ди у ру рал ним под руч-
ји ма Ср би је у по след њим го ди на ма и де це ни ја ма. Аутор је ана ли-
зи рао чи ње ни цу да је кроз исто ри ју Ср би ја би ла аграр на др жа ва, 
али да је упр кос тој чи ње ни ци ста тус и по ло жај по љо при вред ни ка 
(на ро чи то ра та ра и сто ча ра) у њој био и остао лош. Ана ли зом од-
ре ђе них исто риј ских чи ње ни ца и упо тре бом ком па ра тив не ме то-
де у том кон тек сту аутор је на вео сле де ће про бле ме као не ке од 
глав них узро ка про па да ња се ла у ру рал ним под руч ји ма др жа ве 
– ни зак ни во пи сме но сти и обра зо ва ња ста нов ни штва, не по сто ја-
ње кон сен зу са о раз во ју при вре де од по чет ка из град ње гра ђан ске 
др жа ве у де вет на е стом ве ку до да нас нај ви ше због оштро по ла ри-
зо ва них су ко ба по ли тич ких пар ти ја око вла сти, као и не из гра ђе на 
ин фра струк ту ра у др жа ви. У фи нал ном де лу тек ста аутор ука зу-
је на све по пу лар ни је очу ва ње и из град њу уста но ва кул ту ре као 
што су ет но-се ла и оста ле тра ди ци о нал не те ко ви не и до стиг ну ћа 
у ру рал ним под руч ји ма као је дан од мо гу ћих ин сти ту ци о нал них и 
по је ди нач них до при но са раз во ју еко но ми је у њи ма и пред ла же на 
ко ји на чин они мо гу да по ста ну спе ци фич на над град ња тра ди ци је 
у про це су мо дер ни за ци је ру рал них под руч ја и под сти цај одр жи-
вом раз во ју тих под руч ја.
Кључ не ре чи: рав но ме ран еко ном ски раз вој, де по пу ла ци ја, ин сти ту ци о-

на ли за ци ја, при вред не ре фор ме, ор ган ска хра на, ет но-се-
ла, тра ди ци о нал но ку ли нар ство
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Стаг на ци ја или на за до ва ње у жи вот ном стан дар ду љу ди у 
ру рал ним под руч ји ма Ср би је у ви ше од по след њих по ла ве ка ни-
су са мо пи та ње не рав но мер ног раз во ја др жа ве и ње ног (не)по вољ-
ног ге о стра те шког по ло жа ја, не го и про блем не у твр ђе ног си сте ма 
дру штве них нор ма тив них вред но сти и све у куп не по ли тич ке, кул-
ту ро ло шке и еко ном ске по ли ти ке и стра те ги је раз во ја дру штва. У 
Ср би ји на по чет ку XXI ве ка ор га ни зо ва ни мо дер ни тех но ло шки 
раз ви јен свет ни је до стиг нут, а ра ни ји по љо при вред ни па три јар-
хал ни свет де мо граф ски од у ми ре и на пу ту је еко ном ског уни ште-
ња ако се по љо при вред ним про из во ђа чи ма не олак ша ју усло ви за 
свр сис ход но обра зо ва ње, кон ти ну и ра ну про из вод њу и уоп ште ако 
им се не омо гу ће бо љи усло ви за жи вот и рад на се лу.  Но ви кон-
цепт мо дер ни за циј ских про це са мо же да се оства ри са мо ако се-
љак-по љо при вред ник бу де рав но пра ван, ако већ не и глав ни су бје-
кат у по гле ду ре ша ва ња сво је суд би не у са рад њи са ре ле вант ним  
струч ња ци ма и од го вор ним спо соб ним љу ди ма раз ли чи тих про-
фи ла ко ји же ле и мо гу да му по мог ну у то ме, јер би ти ме по мо гли 
раз во ју дру штва у це ли ни. То до са да ни је био слу чај, јер је до са да 
ста нов ни ци ма ру рал них под руч ја по гре шном по ли ти ком и не е фи-
ка сно шћу по сто је ће ин сти ту ци о на ли за ци је оне мо гу ћа ва но пра во 
на обра зо ва ње, уме ће, со фи сти ка ци ју, на ми ран ам би јент за рад и 
жи вот, на пре дак и уоп ште на пра во на раз вој до сто јан ста нов ни ка 
јед ног под руч ја ко је то по граф ски и кул тур но при па да европ ском 
кон ти нен ту. 

САДАШЊЕЛОШЕСТАЊЕУ
ПОЉОПРИВРЕДИСРБИЈЕ

Ср би ја је кроз сво ју исто ри ју ве ћим де лом би ла аграр на др-
жа ва и у ње ним се ли ма и да нас жи ви го то во по ло ви на ње ног ста-
нов ни штва. Упр кос то ме, до са да шњи дру штве ни по ло жај и еко-
ном ски ста тус по љо при вред ни ка и оста лих љу ди у ру рал ним 
под руч ји ма Ср би је, по го то во ра та ра и сто ча ра, био је вр ло лош. 
Кра јем сеп тем бра 2010. го ди не При вред на ко мо ра Ср би је је об ја-
ви ла по да так да се, на кон ви ше де це ни ја еко ном ског и де мо граф-
ског про па да ња, у Ср би ји га си сва ко че твр то се ло, а на ро чи то брд-
ско-пла нин ска се ла. Из глед ност бу дућ но сти по љо при вред ни ка је 
вр ло ло ша, узи ма ју ћи у об зир и чи ње ни цу да у ру рал ним под руч-
ји ма мла ди љу ди чи не че тр де сет про це на та се о ског ста нов ни штва, 
али ше зде сет од сто њих се не ба ви по љо при вре дом као основ ном 
де лат но шћу, бу ду ћи да као „ла тент но не за по сле ни“ не ма ју пра во 
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да се ја ве на за вод за за по шља ва ње и не мо гу да оства ре би ло ка кав 
об лик со ци јал них при ма ња. Уз овај про блем, по љо при вред ни ци 
има ју и ве ли ке про бле ме у сми слу от ку па њи хо вих про из во да, 
„угра ђи ва ња“ пре про да ва ца у про цес про да је про из во да, ка шње ња 
ис пла та от ку па њи хо вих про из во да, ком пли ко ва не би ро крат ске 
про це ду ре, за ста ре ле ме ха ни за ци је, из у зет но те шких усло ва за 
обра зо ва ње, нео д го ва ра ју ће ин фра струк ту ре у сво јој око ли ни, не-
до стат ка сред ста ва за пре ра ду и пла сман сво јих по љо при вред них 
про из во да, не до ста так сред ста ва за од бра ну усе ва од при род них 
не по го да и слич но. Осим то га, ве ли ки број по љо при вред ни ка, због 
не мо гућ но сти да пла те по рез, а што је услов за ко ри ште ње под сти-
цај них ме ра у по љо при вре ди, не мо же да до би је суб вен ци је,1) и 
не ма мо гућ но сти да уса вр ши сво ју жи вот ну де лат ност обра зо ва-
њем или спе ци ја ли за ци јом из обла сти по љо при вре де у сво јој сре-
ди ни. Ка рак те ри сти чан при мер ло шег по ло жа ја и ста ту са се ља ка-
по љо при вред ни ка, уз све на бро ја но, је и  ре зул тат не дав не ан ке те 
јед не не вла ди не ор га ни за ци је ко ји от кри ва да ве ли ки број мла дих 
љу ди на се лу ра ни је на пу шта сред њу шко лу због не до стат ка фи-
нан сиј ских сред ста ва и мо ти ва ци је. Ста ри ји љу ди на се лу се за по-
др шку нај че шће обра ћа ју Цен три ма за со ци јал ни рад и здрав стве-
ним уста но ва ма, а пе ти на ан ке ти ра них је ре кла да не би зна ла ко ме 
да се обра ти у слу ча ју да им је по треб на не ка по моћ.2) У се ли ма не-
ма шко ла, ам бу лан ти, по не где чак ни стру је, што је до ве ло до то га 
да у по след њих не ко ли ко де це ни ја го ди шње се ла на пу сти око 
50.000 љу ди.3) То су са мо не ке од број них ло ших по сле ди ца не е фи-
ка сне ин сти ту ци о на ли за ци је и по ре ме ће ног си сте ма дру штве них 
вред но сти у Ср би ји, због ко јих је се о ско ста нов ни штво у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја би ло при ну ђе но да се исе ља ва из сво јих 
до мо ва углав ном пре ма не ко ли ко пре о ста лих ве ћих ур ба них цен-
та ра у др жа ви или у ино стран ство. У то ку тог кон ти ну и ра ног про-
це са по се ли ма су се нео ме та но уру ша ва ле и за ми ра ле не ка да шње 
основ не шко ле, за дру ге, ме сне за јед ни це, до мо ви кул ту ре, цр кве, 
би бли о те ке, про из вод ни по го ни, ка фа не, ло кал не свет ко ви не и ва-

1) Ша ја то вић, Здрав ко, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз–
виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

2) Мојафарма–вашводичкрозсветпољопривреде, „У Ср би ји си ро ма шно ско ро 40 % 
се о ских до ма ћин ста ва“, че твр так, 18. фе бру ар, 2010, http://www.mo ja far ma.rs/in dex.
php/20100218699/Ru ral ni-raz voj/No vo sti/u-sr bi ji-si ro ma no-sko ro-40-od sto-se o skih-do ma-
in sta va.html

3) Р. Ж. Мар ко вић,„Алар мант но: За 15 го ди на не ста ће још 700 срп ских се ла!“, Press, 19. 
02, 2010, Бе о град: Пре ма еко но ми сти Ми ла ди ну Ше вар ли ћу, др жа ва не ма је дин стве ну 
ин сти ту ци ју ко ја се ба ви раз во јем се ла, а Стра те ги јом ру рал ног раз во ја и Стра те ги јом 
за спре ча ва ње си ро ма штва ба ве се по је ди нач на ми ни стар ства.
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ша ри. Упо ре до са тим про це сом, про цес ко му ни ка ци је љу ди из ру-
рал них под руч ја са ло кал ним са мо у пра ва ма и ин сти ту ци ја ма, а по-
го то во са др жав ним ин сти ту ци ја ма, оте жан је због кул тур ног и 
по ли тич ког ја за из ме ђу при пад ни ка дру штве ног сло ја по љо при-
вред ни ка и дру штве ног сло ја вла сти и ад ми ни стра ци је, као и због 
ве ли ке раз ли ке у дру штве ном раз во ју из ме ђу ур ба них цен та ра и 
ру рал них под руч ја у зе мљи. Ло ше по ста вље ни и спро ве де ни по ли-
тич ки си сте ми и ин сти ту ци о на ли за ци ја кроз исто ри ју су усло ви ли 
и да су нео бра зо ва ни се ља ци вр ло че сто би ва ли из ма ни пу ли са ни 
од стра не ра зних по је ди на ца и по ли тич ких и еко ном ских ин те ре-
сних гру па. Ме ђу тим, од го вор ност за спо рост и ме сти мич но ка та-
стро фал не ре зул та те ци ви ли за циј ског то ка, од но сно за про цес де а-
гра ри за ци је и де по пу ла ци је ко ји се од ви јао у Ср би ји у по след њих 
пе де сет го ди на не мо же се тра жи ти у на зад но сти кул ту ро ло шке 
ма три це и „не про чи шће ном мен та ли те ту“ љу ди са ових про сто ра, 
бу ду ћи да они успе шно уче ству ју на ра зним на уч ним ску по ви ма и 
так ми че њи ма у све ту и у слу ча ју исе ља ва ња у раз ви је не др жа ве 
укла па ју се у но ве др жа ве и до при но се њи хо вом на уч ном и еко-
ном ском раз во ју. Основ ни раз лог за стаг на ци ју или на за до ва ње ру-
рал них под руч ја у Ср би ји је тај да по ли тич ке ели те од дру ге по ло-
ви не XIX ве ка до да нас тра ди ци о нал но ни су зна ле да се из бо ре са 
про бле мом упра вља ња др жа вом ко ја се због свог не по вољ ног ге о-
стра те гиј ског по ло жа ја кроз исто ри ју на ла зи ла укле ште на из ме ђу 
ве ли ких свет ских цар ста ва и по ли тич ких си ла. Уз то, по ли тич ке 
вла сти ни су на од го ва ра ју ћи на чин во ди ле и усме ра ва ле основ ну 
кул ту ро ло шку ма три цу у др жа ви у прав цу по зи тив не се лек ци је у 
ин сти ту ци о на ли за ци ји, од но сно у ор га ни за ци ји и усме ра ва њу 
људ ских ре сур са у по љо при вре ди и обра зо ва њу. Ефек тив на стра-
те ги ја раз во ја се ла, ко ју би до след но про во ди ла сва ка власт без об-
зи ра на по ли тич ко опре де ље ње, по мо гла би да се спре чи ду го го ди-
шње еко ном ско и де мо граф ско од у ми ра ње у ру рал ним кра је ви ма 
др жа ве. Она би тре ба ло да под ра зу ме ва из град њу ин фра струк ту ре 
и ства ра ње бо љих усло ва за жи вот на се лу,4) у што би тре ба ло да 
спа да и отва ра ње и очу ва ње уста но ва и ин сти ту ци ја за ду же них за 
раз вој кул ту ре у ру рал ним под руч ји ма зе мље. У ефек тив ну стра те-
ги ју раз во ја се ла би та ко ђе тре ба ло да спа да и про на ла же ње од го-
ва ра ју ћег ре ше ња пре но са функ ци о нал ног зна ња по љо при вред ни-
ци ма ко је ће омо гу ћи ти њи ма и њи хо вим по том ци ма усло ве за 
одр жи ви раз вој по љо при вред не про из вод ње. У тај про цес би тре-
ба ло да се укљу че ло кал не са мо у пра ве и над ле жне ин сти ту ци је за 

4) Тан југ, „Сва ке го ди не 35.000 гра ђа на ма ње у Ср би ји“, Политика, 30. сеп тем бра, 2010, 
Бе о град, та ко ђе ви де ти Бра ни мир Гу лан, „Се ло из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/11423.html
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раз вој пред у зет ни шва и по сто ја ње от куп них ста ни ца за по љо при-
вред не  про из во де и по го на за њи хо ву пре ра ду и пла си ра ње, као и 
до ма ћи и стра ни струч ња ци и фир ме и љу ди из др жа ве и ди ја спо ре 
за ин те ре со ва ни за да ва ње под сти ца ја раз во ју по љо при вре де. Та ква 
по моћ је нео п хо дан пред у слов за ула га ње у по љо при вре ду и њен 
раз вој, јер уз основ ну по тре бу љу ди из ру рал них под руч ја да им се 
омо гу ћи по љо при вред на про из вод ња и бо љи усло ви за жи вот и 
рад од до са да шњих, од ве ли ке је ва жно сти  да се они та ко ђе и обра-
зу ју и упу те на раз вој ра зних вр ста пред у зет ни штва. У раз ви је ним 
свет ским др жа ва ма као што је Ве ли ка Бри та ни ја во де ћи еко но ми-
сти по пут Се мју ел Смај лса (Sa muel Smi les, 1812-1904) још сре ди-
ном де вет на е стог ве ка пи са ли су при руч ни ке као што је Самопо-
моћ (SelfHelp, 1859) у ко ји ма су по мо ћу пред ста вља ња би о гра фи ја 
бо га тих и успе шних љу ди Вик то ри јан ске епо хе про мо ви са ли иде је 
при ват ног пред у зет ни штва, са мо и ни ци ја ти ве, ви зи је и по сти за ња 
ре зул та та, еко ном ског про спе ри те та, јед на ко сти, ин ду стриј ског 
ин ве сти ра ња и ра зних вр ста штед ње. С дру ге стра не, у јед ној раз-
ви је ној свет ској др жа ви као што је Ја пан, ко ји је као и Ср би ја у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка имао мо гућ ност да се мо дер ни зу је пре-
ма стан дар ди ма раз ви је них европ ских др жа ва, у том пе ри о ду су 
мла ди ин те лек ту ал ци од ла зи ли на сту ди је у раз ви је не др жа ве и по 
по врат ку у зе мљу су се као дру штве но са ве сни љу ди ан га жо ва ли у 
пре но су сте че них зна ња и ве шти на мла ђим на ра шта ји ма. Та ко су 
они по по врат ку осни ва ли фа кул те те и дру ге обра зов не уста но ве 
или кур се ве ши ром Ја па на и по мо ћу та квог кон цеп та пре но са зна-
ња и за ду жби нар ства сво је ин те лек ту ал не ели те до при но си ли су 
обра зо ва њу та да шње и бу ду ћих ге не ра ци ја и рав но мер ном раз во ју 
чи та ве др жа ве.5) У ре фор ма ма обра зо ва ња ко је су у том пе ри о ду 
по кре ну ли угле да ли су се нај ви ше на не мач ке, фран цу ске и ен гле-
ске фи ло зо фе и еко но ми сте. Над град њом нај бо љих до стиг ну ћа и 

5) Fu ku za wa Yukic hi, AutobiographyofFukuzawaYukichiwithprefacetotheCollectedWorks
ofFukuzawa, transl. by Kiyooka Eiic hi, the Ho ku se i do Press, Tokyo, Ja pan, 1981: Од За-
пад них др жа ва су пре у зи ма не са мо нај бо ља до стиг ну ћа и те ко ви не у при род ним и 
дру штве ним на у ка ма, и та ко је ства ра на еклек тич ка над град ња древ них на ци о нал них 
сту ди ја (kokugaku) у др жа ви. Та да шња Ме и ђи (Meiji) вла да је ка сни јим прав ним од ред-
ба ма дру штве не ре фор ме у прав цу раз но мер ног раз во ја др жа ве спро ве ла дру штве не 
ре фор ме у скла ду са тра ди ци о нал ном кул тур ном ма три цом, тра ди ци о нал ним си сте мом 
хи је рар хи је и по де лом по ли тич ке мо ћи по узо ру на ра ни је исто риј ске пе ри о де у раз во-
ју за сно ван на си сте му дру штве не на ци о нал не мо рал но сти (kokumin dotoku). Во де ћи 
по ли ти ча ри и ин те лек ту ал ци тог вре ме на су сма тра ли да је за успе шан раз вој др жа ве 
би ло нео п ход но има ти ду го ро чан план ње ног развно мер ног раз во ја у скла ду са ње ном 
ге о по ли тич ком по зи ци јом и вре ме ном и про сто ром у ко јем се на ла зи ла, за што је би ло 
ва жно рав но мер но обра зо ва ње у сва ком де лу др жа ве, без об зи ра на кла су, пол и го ди-
ште ста нов ни штва. Та ква стра те ги ја огле да ва ла се у чи ње ни ци да су ин те лек ту ал ци из 
ра зних кра је ва Ја па на отва ра ли об ра зов не уста но ве и кур се ве из стра них је зи ка, при род-
них и дру штве них на у ка и по ма га ли на дру ги на чин ге не ра ци је мла дих у сво јим род ним 
кра је ви ма.
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те ко ви на За пад не ци ви ли за ци је на осно ву ја пан ских древ них на ци-
о нал них сту ди ја (kokugaku) успе шно су спро ве ли јед ну спе ци фич-
ну да ле ко и сточ ну вер зи ју ми шље ња Г. В. Фри дри ха Хе ге ла (Fri dri-
ech He gel, 1770-1831.) да је „по је ди нац мо гао да по стиг не 
уни вер за лан жи вот са мо ако се укљу чи у ин сти ту ци је, ак тив но сти 
и суд би ну сво јих су на род ни ка.“6)

За раз ли ку од та квих раз ви је них др жа ва у ко ји ма је по себ но 
ин тен зив но од XVII ве ка па на да ље вр шен пре нос зна ња са обра зо-
ва ног сло ја ста нов ни штва на мла ђе ге не ра ци је, у Ср би ји је да нас, 
ви ше од два ве ка ка сни је, обра зов но, де мо граф ско и еко ном ско ста-
ње све у куп не при вре де, а по го то во ста ње по љо при вре де вр ло  ло-
ше. Ако се по љо при вред ни ци ма и уоп ште ста нов ни ци ма ру рал них 
под руч ја не омо гу ћи бо ље оп ште и функ ци о нал но обра зо ва ње они 
ће још ви ше за о ста ја ти у жи вот ном стан дар ду и раз во ју у од но су 
на сво је су на род ни ке у ур ба ним сре ди на ма у др жа ви, као и у од но-
су на при пад ни ке свих дру штве них сло је ва у раз ви је ним др жа ва ма. 
У европ ским и свет ским раз ви је ним др жа ва ма са да шња упо тре ба 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја је на та ко ви со ком 
ни воу да ће у њи ма за не ко ли ко го ди на ве ћи на по сло ва зах те ва ти 
ди ги тал ну пи сме ност и упо тре бу ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја не за ви сно од сек то ра или ве ли чи не пред у зе ћа у њи ма. 
Ка ко при ме ћу ју еко но ми сти Бо жо Дра шко вић из Ин сти ту та за еко-
ном ске на у ке у Бе о гра ду и со ци о лог Зо ран Ви до је вић, до са да шња 
тран зи ци ја у Ср би ји про из ве ла је пад про из вод ње и за по сле но сти, 
раст не тр жи шног за ду жи ва ња зе мље без ефек тив ног си стем ског 
ула га ња у при вре ду и у окви ру ње у по љо при вре ду,  као и уни-
шта ва ње до ма ће ин ду стри јеи раст си ро ма штва и у гра до ви ма и у 
се ли ма. Упр кос то ме, при мет но је да то не под ле же кри ти ци ин те-
лек ту ал не јав но сти, књи жев ни ка, кул тур них рад ни ка или уни вер-
зи тет ских про фе со ра.7) Због то га се мо же го во ри ти да ни су са мо 
ин сти ту ци је си сте ма, не го и це ло куп на ин те лек ту ал на јав ност, до-
ду ше хен ди ке пи ра на од ла ском ње ног ве ли ког де ла у ино стран ство 
у по след ње две де це ни је, за та ји ли у пре но су зна ња и у пру жа њу 

6) Да ни јел Џ. Бор стин,Светтрагања, Еди ци ја Ге о по е ти ка, Бе о град, Ју го сла ви ја, 2003, 
стр. 187-188.

7) Ире на Ра ди са вље вић, „Власт не ви ди му ку и не за до вољ ство на ро да“, Блиц, 24. ок то бар, 
2010, стр. 5, ци ти ра ју ћи еко но ми сту Бо жу Дра шко ви ћа, та ко ђе ви де ти Ире на Ра ди са-
вље вић, „Срам но је по зи ва ти си ро ма шне да сте жу ка иш“, Блиц, 27. 06. 2010.го ди не: Со-
ци о лог Зо ран Ви до је вић не ви ди ве ли ку  мо гућ ност си стем ске про ме не ко је га су до са да 
гра ди ли ви дљи ви и не ви дљи ви стра ни и до ма ћи ак те ри, ко ја би под ра зу ме ва ла усме-
ре ње ка дру штву зна ња, со ци јал не пра вед но сти, при вред не ефи ка сно сти и ува жа ва ња 
чо ве ко ве лич но сти, јер за та ко не што не ма ја ких со ци јал них, по ли тич ких и кул тур них 
ак те ра, а не мо же се уна пред зна ти хо ће ли се они офор ми ти. Пре ма со ци о ло гу Ви до је-
ви ћу, про блем си сте ма ни су са мо ли де ри и пар ти је, не го и ди ле тан ти зам и ко руп ци ја.
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по мо ћи ма ње раз ви је ним и не раз ви је ним под руч ји ма у др жа ви по 
пи та њу оп штег, кул тур ног, еко ном ског, тех но ло шког и спорт ског 
обра зо ва ња љу ди у тим под руч ји ма. Због све у куп ног нео д го вор-
ног при сту па вр ше њу вла сти ка ко у гра до ви ма, та ко и по се ли ма, 
за про цес бу ду ће мо дер ни за ци је по љо при вре де и се ла у Ср би ји ће 
би ти по тре бан ко рек тан из бор ен ту зи ја ста и пра вих струч ња ка из 
од го ва ра ју ћих стру ка ко ји ће мо ћи да осми сле и оства ре на од го-
ва ра ју ћи на чин, уз са рад њу са ло кал ним се о ским ста нов ни штвом, 
стра те ги ју ожи вља ва ња и пре по ро да ру рал них под руч ја Ср би је. 
Та кав про цес под ра зу ме ва ре фор ме у ин сти ту ци о на ли за ци ји дру-
штва и др жа ве, као и ре ша ва ње про бле ма пре но са зна ња на са-
да шње и бу ду ће ге не ра ци је и ус по ста вља ње (на ста вља ње) ра ни је 
пре ки ну тог кон ти ну и те та об ли ко ва ња и пред ста вља ња кул тур ног 
обра сца у ру рал ним под руч ји ма. Ипак, ка ко на во ди со ци о лог Ми-
ле Не на дић, не би би ло до бро да со ци о ло зи у ве зи са про бле ми ма 
у си сте му обра зо ва ња и об но ви се ла „обр ћу ур ба ну док три ну и на 
ме сто „ур ба не“ ста вља ју „ру рал ну“ иде о ло ги ју.“8) Ре ше ње је у про-
на ла же њу рав но те же у про на ла же њу и пред ста вља њу кул тур ног 
обра сца ур ба них и ру рал них под руч ја под јед на ко, од но сно у по-
што ва њу дру штве них нор ма тив них вред но сти и у до број ор га ни-
за ци ји пла ни ра ња и по сло ва ња у стра те ги ји рав но мер ног раз во ја 
зе мље. Оно под ра зу ме ва, пре све га, по др жа ва ње кон цеп та пре но са 
зна ња, кул ту ре, про из вод ње и кре а тив но сти уме сто кон цеп та по-
ли ти кант ства ко је је би ло ка рак те ри стич но за кул тур ну, еко ном ску 
и по ли тич ку кли му по след њих не ко ли ко де це ни ја у Ср би ји.

У усло ви ма вла да ви не тр жи шне при вре де на јед ној стра ни, и 
стаг на ци је, де мо граф ског од у ми ра ња и про па да ња се ла и ур ба них 
цен та ра у ру рал ним под руч ји ма Ср би је на дру гој стра ни, све у куп-
на си ту а ци ја је на мет ну ла пи та ње да ли су и за што у ру рал ним 
под руч ји ма зе мље уоп ште по треб ни кул ту ра и обра зо ва ње? У да-
на шњем тр жи шно ори јен ти са ном дру штве ном ам би јен ту мо ра да 
се ува жа ва став де ка на Ма шин ског фа кул те та у Бе о гра ду да „из воз 
де се так бро до ва ко ли ко се го ди шње из гра ди и из ве зе из Ср би је, 

8) Ми ле Не на дић, Новидухобразовања,Просвета,Београд,1997: Не на дић сма тра да се 
не јед на кост гра да и ње го ве око ли не мо же при ме ти ти са мо у дру га чи јим скло но сти ма, 
јер око ли ну гра да од у век чи ни јед но у гло бал ном сми слу ла те рал но, а у ло кал ном сми-
слу пот пу но аутар хич но „ру рал но дру штво“, те да се на ква ли та тив ним од но си ма гра да 
и ње го ве око ли не гра де и кван ти та тив ни од но си свих оста лих исто риј ских дру шта ва. 
Он сма тра да се на кра ју ин ду стриј ске епо хе ви ди да ин ду стриј ски раст и со ци јал ни раз-
вој ни су омо гу ћи ли ма са ма да бо ље раз у ме ју мо дер но дру штво,  ни ти је ни во ма сов не 
кул ту ре уз диг нут, ни ти је сма њен јаз из ме ђу бо гат ства и си ро ма штва. Шта ви ше, ве ра 
у де мо крат ско обра зо ва ње је до при не ла сла бље њу кри тич ке ми сли и на гри за њу ин те-
лек ту ал них стан дар да, при си ља ва ју ћи љу де да се за пи та ју да ли је ма сов но об ра зо ва ње 
бит но не спо ји во с одр жа ва њем ви со ке об ра зов не ра зи не, што кон зер ва тив ци упор но 
твр де.



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.209-246.

216

до но си ве ћу за ра ду не го из воз по љо при вред них про из во да.“9) Чи-
ње ни ца је и да су „но си о ци“ ра ста ДБП (GDP) Ср би је сек то ри као 
што су фи нан сиј ске услу ге, по сред нич ки по сло ви, про мет не крет-
ни на и слич но. Али, чи ње ни ца је и да ак тив ност тран зит не и услу-
жне еко но ми је не мо ра да зна чи и по ни шта ва ње про из вод не еко но-
ми је, по го то во за то што је, пре ма ре чи ма агро е ко но ми сте Здрав ка 
Ша ја то вић, до при нос се ља ка срп ском дру штву та кав да се љак 
оства ру је нај ве ћи из воз у при вре ди.10) Агро е ко но мист Ша ја то вић 
сма тра да се за хва љу ју ћи ак тив но сти се ља ка-по љо при вред ни ка у 
Ср би ји ства ра ре ал на ма те ри јал на ко рист и обез бе ђу је пре храм бе-
на си гур ност др жа ве. Уз то, се љак је и ве ли ки по тро шач ре про ма-
те ри ја ла (се ме на, ми не рал них ђу бри ва, го ри ва, за штит них сред-
ста ва, по љо при вред не ме ха ни за ци је, итд), те ве ли ки про из во ђач 
по љо при вред них про из во да, ге не ри шу ћи раз вој број них ин ду-
стриј ских гра на, пре све га пре храм бе не ин ду стри је и тр го ви не. Он 
је ујед но и чу вар трај них ам би јен тал них, исто риј ских и кул тур них 
вред но сти дру штва, а у про шло сти је био и сто жер де мо граф ског 
оп стан ка дру штва.11) Бу ду ћи да про блем со ци ја ли за ци је се ла и се-
ља ка по ти че пре све га од чи ње ни це да је се љак до са да био ви ше 
обје кат не го су бје кат дру штве них про ме на,12) је дан од на чи на да се 
по вра ти сми сао и до сто јан ство се ља ка и свих љу ди у ру рал ним 
под руч ји ма је сте да се, уз ожи вља ва ње при вре де, ожи ви и до са да 
за не ма ре на кул тур на ком по нен та жи во та се ља ка, ко ја је мно го 
вред ни ја, ста ри ја и са др жај ни ја не го што је до са да при ка зи ва на у 
јав но сти. По след њих го ди на по ја вио се је дан ин те ре сан тан кул ту-
ро ло шки фе но мен да по је ди ни ста нов ни ци ру рал них под руч ја 
спон та но до при но се ожи вља ва њу кул тур не ком по нен те сво јих жи-
во та по је ди нач ном или ин сти ту ци о нал ном из град њом или ре ста у-
ра ци јом ет но-ку ћа, ет но-се ла и ет но граф ских му зе ја. Та кав фе но-

9)  Тан југ, „Ма шин ски фа кул тет шко лу је нај бо ље ма сте ре за бро до град њу“, Политика,  
29.сеп тем бра, 2010.  

10)  Ша ја то вић, Здрав ко, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз
– виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

11)  Ibid

12)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, села–достигнућа,про-
блемииперспективесоцијализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, стр. 
100-115: Мар ко вић ре ше ње про бле ма со ци ја ли за ци је се ла и се ља ка ви ди у не кој вр сти 
ин те грал не на уч но-тех но ло шке, со ци јал но-еко ном ске, дру штве но-по ли тич ке и кул-
тур не ре во лу ци је чи ји би не по сред ни но си цал мо ра ло би ти и се ља штво и сви оста ли 
сло је ви дру штва. То би омо гу ћи ло се ља ку да не бу де смао ко ри сник на уч них са зна ња 
и го то вих тех но ло ги ја и на мет ну тих прав них и еко ном ских ре ше ња, не го и да сам уна-
пре ђу је по љо при вред ну про из вод њу и на чин жи во та на се лу, про на ла зи и пла си ра но ве 
тех но ло ги је, кре и ра еко ном ске сти му лан се и ор га ни за ци о не мо де ле и та ко уно си про-
гре сив не про ме не у свој на чин жи во та.
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мен до при но си очу ва њу и по ди за њу ни воа кул ту ре ста нов ни ка 
ру рал них под руч ја, што, уз од го ва ра ју ћу ме диј ску и при вред ну по-
др шку и са рад њу дру гих ин сти ту ци ја, фир ми и по је ди на ца, мо же 
да до при не се и еко ном ском раз во ју тих под руч ја, уз одр жа ва ње и 
над град њу свих вред них аутох то них те ко ви на ста нов ни ка тих под-
руч ја. То под ра зу ме ва не са мо не го ва ње уру ше них нор ма тив них 
дру штве них вред но сти, не го и ма те ри јал ну кон струк ци ју и ре кон-
струк ци ју ин сти ту ци ја и уста но ва кул ту ре у ру рал ним под руч ји ма. 
Јер, ка ко је свр ху уста но ва кул ту ре де фи ни са ла ан тро по лог Ме ри 
Бу ке, та кве уста но ве не пред ста вља ју са мо про шлост и са да шњост, 
не го и об ли ко ва ње пер спек ти ве бу дућ но сти за бу ду ће ге не ра ци је. 
Не го ва ње кул ту ре на не ком под руч ју зна чи не са мо очу ва ње до сто-
јан ства ста нов ни ка тих под руч ја, не го и под сти цај за раз вој еко но-
ми је и дру гих гра на дру штве ног жи во та у ру рал ним под руч ји ма. 
Док би у слу ча ју за ми ру ћих оп шти на на ју гу Ср би је свр сис ход но 
отва ра ње уста но ва кул ту ре као што су атрак тив но осми шље ни и 
при ка за ни исто риј ски и ет но граф ски му зе ји или ет но-се ла тек под-
ста кло раз вој за мр ле при вре де, у слу ча ју раз ви је ни јих под руч ја  у 
Ср би ји, као што су, на при мер, не ки де ло ви за пад не Ср би је, свр-
сис ход но отва ра ње уста но ва кул ту ре мо гло би да до при не се да љем 
ра сту еко ном ске до би ти у обла сти ту ри зма и про прат них при вред-
них гра на. Ова кав став се ујед но ин ди рект но по ду да ра са ста вом 
мно гих са вре ме них ис тра жи ва ча раз во ја по љо при вре де и жи во та у 
ру рал ним под руч ји ма Ср би је, од со ци о ло га Ми ле та Не на ди ћа и 
Ми лу ти на Ми тро ви ћа, еко но ми сте Ми ла ди на Ше вар ли ћа, агро но-
ма Здрав ка Ша ја то ви ћа до но ви на ра ис тра жи ва ча Бра ни сла ва Гу ла-
на, да је у ци љу за у ста вља ња про це са де а гра ри за ци је и де по пу ла-
ци је и под сти ца ја еко ном ском раз во ју ру рал них под руч ја у зе мљи 
по треб но да се ува жа ва ју и не гу ју аутен тич но кул тур но на сле ђе, 
тра ди ци ја, оби ча ји и на ви ке се ља ка и уоп ште љу ди из ру рал них 
под руч ја. У том сми слу но ви нар Бра ни слав Гу лан, сма тра да би, по 
узо ру на раз ви је не европ ске зе мље, бу ду ћа стра те ги ја ру рал ног 
раз во ја мо ра ла би ти при ла го ђе на ло кал ним ре сур си ма и ини ци ја-
ти ва ма.13) Уну тар та кве стра те ги је, сма тра Гу лан, уме сто до са да-
шњег ин тен дант ског при сту па се лу и по љо при вре ди, где су се ља-

13)  Бра ни слав Гу лан, „Пер спек ти ве ру рал них сре ди на у Ср би ји: Опа нак и ци пе ла“, Poslov-
napolitika 36:11, 37-40, Po slov na po li ti ka AD-Iz da vač ko i kon sal ting pred u ze će, 1/2007.: 
Ка ко но ви нар Гу лан на во ди, за успе шан ру рал ни раз вој по треб но је да се ис пу ни пет 
прин ци па – пре по зна ти мо гућ но сти (по тен ци ја ле) ди вер зи фи ко ва ног ру рал ног раз во ја 
сва ке сре ди не; утвр ди ти од го вор ност за про ме не у про шло сти и бу дућ но сти у ру рал ним 
под руч ји ма; во ди ти кон зи стент ну по ли ти ку ре дук ци је си ро ма штва у ру рал ним под руч-
ји ма; убр за ти про цес де цен тра ли за ци је вла сти и ја ча ти уло гу и од го вор но сти ло кал не 
са мо у пра ве; из гра ди ти про дук ти ван сек тор у ру рал ном раз во ју ко ји ће до при но си ти 
мак си мум ра ста и ре дук ци ју си ро ма штва. (Max well, 2003)  
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ци би ли тре ти ра ни као про из во ђа чи јеф ти не хра не, мо ра ла би да се 
ство ри кон цеп ци ја та ко зва ног ру рал ног раз во ја, ко ја ће се те ме љи-
ти на де мо граф ским, при род ним, со цио-кул тур ним и еко ном ским 
по тен ци ја ли ма ру рал них под руч ја Ср би је. Је дан од зна чај них ко ра-
ка у том прав цу би ла би из ра да сту ди ја из во дљи во сти о по бољ ша-
њу по љо при вре де у ру рал ним под руч ји ма, обра зо ва њу по љо при-
вред ни ка у од го ва ра ју ћим обра зов ним уста но ва ма, из град ња до бре 
ин фра струк ту ре, из град ња от куп них ста ни ца и пре ра ђи вач ких по-
стро је ња за от куп, пре ра ду и про да ју по љо при вред них про из во да, 
као и из град ња, ре ста у ра ци ја и очу ва ње здрав стве них, спорт ских 
уста но ва и уста но ва кул ту ре у тим за не ма ре ним под руч ји ма. Но ви-
нар Гу лан у скло пу стра те ги је за раз вој ру рал них под руч ја пред ла-
же је дин ствен, ин те гри сан, мо дер ни зо ван и со фи сти ци ран си стем 
на бав ке и про да је пре храм бе них про из во да, за што је по треб но 
омо гу ћа ва ње кул тур ног про све ћи ва ња и обра зо ва ња по љо при-
вред ни ка, обез бе ђи ва ње њи хо вог со ци јал ног (здрав стве ног, пен зи-
о ног и ин ва лид ског) оси гу ра ња и ин ве сти ра ње у са о бра ћај ну и ко-
му нал ну ин фра струк ту ру се о ских под руч ја. Са Гу ла ном исти 
ова кав став ко ји за циљ има спре ча ва ње де по пу ла ци је и де а гра ри-
за ци је де ле и со ци о лог Ми ло ван Ми тро вић14) ко ји сма тра да по пу-
ла ци о на по ли ти ка мо ра да бу де део еко ном ске, со ци јал не, еко ло-
шке или кул тур не (обра зов не) по ли ти ке, и со ци о лог Ми ле Не на дић, 
ко ји сма тра да ви сок ни во обра зо ва ња ко је је при пре мље но за ло-
кал не по тре бе га ран ту је оста нак у се лу не са мо и пр вен стве но се-
ља ка не го и пред став ни ка ни за ста рих и но вих про фе си ја. У том 
слу ча ју се ља штво се не би осе ћа ло „кул тур ним стран цем гло бал-
ног дру штва“, не го би ква ли тет но основ но и спе ци ја ли стич ко 
обра зо ва ње би ло је дан „основ ни ла те рал ни осло нац“ и као та кво 
оно би „га ран то ва ло ње гов не сме тан раз вој и оп ста нак и у нај ве-
ћим кри за ма.“ Со ци о лог Ми ле Не на дић де ли исти став као и но ви-
нар-ис тра жи вач Бра ни слав Гу лан да је мо гу ће да ће се, због све га 
оно га што се да нас де ша ва у гра до ви ма, у бу дућ но сти по ја ви ти ур-
ба ни ег зо дус пре ма ру рал ним под руч ји ма.15) Са мо отва ра ње и до-
бро функ ци о ни са ње уста но ва кул ту ре у не ком ру рал ном под руч ју 

14) Ми ло ван Ми тро вић, Српскосело–Прилогсоциологијитрадиционалногсрпскогдру-
штва, Ma ti ca srp ska, No vi Sad, 1999.

15) Бра ни слав Гу лан, „Пер спек ти ве ру рал них сре ди на у Ср би ји: Опа нак и ци пе ла“: Гу лан 
на во ди да је бр за и пре те ра на де а гра ри за ци ја уме сто ра ни је аграр не пре на се ље но сти 
про у зро ко ва ла дру гу крај ност – ин ду стриј ску и ур ба ну пре на се ље ност. Пр ва је ста ри, 
а дру га но ви ве ли ки про блем срп ског дру штва. Град ски жи вот је скуп, не ста ши ца ста-
но ва ве ли ка, фа бри ке су пре пу не су ви шних рад ни ка (у Ср би ји је око ми ли он љу ди не-
за по сле но), док су у се ли ма мно ге њи ве тих истих љу ди нео бра ђе не (ра чу на се на око 
200.000 хек та ра), а до бар део ку ћа сто ји пра зан. Та ко ђе ви де ти Ми ле Не на дић, Новидух
образовања,Про све та, Бе о град, 1997.
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не зна чи ујед но да по сто ји мо гућ ност за одр жи ви раз вој тог под-
руч ја, све док у том кра ју ни је ство ре на мо гућ ност да у ње му, уз 
се ља ка по љо при вред ни ка, жи ве без ве ћих про бле ма и не ки умет-
ник, за на тли ја, тр го вац, на уч ник, ин жи њер, еко но мист или прав-
ник. Оно што је пр ви и основ ни пред у слов за омо гу ћа ва ње одр жи-
вог раз во ја ру рал них под руч ја и по бољ ша ње оп штих усло ва 
жи во та и ра да ста нов ни ка у тим кра је ви ма је да им се обез бе де 
мир, си гур ност и ста бил ност у њи хо вом по слов ном, при вред ном и 
жи вот ном ам би јен ту.

ПОЧЕТНЕГРЕШКЕУПЛАНИ
РАЊУРАЗВОЈАДРЖАВЕ

Јед на од основ них прет по став ки раз во ја др жа ве, а ти ме и 
ње ног по ло жа ја у све ту, је опи сме ња ва ње и свр сис ход но обра зо-
ва ње ње ног ста нов ни штва. Још на пре ла ску из XVI II у XIX век се-
вер но а ме рич ки пред сед ник и по ли ти чар То мас Џе фер сон го во рио 
је о ва жно сти обра зо ва ња ста нов ни штва као основ ном усло ву еко-
ном ског и кул тур ног на пре до ва ња,16) а са ти ме су се сла га ли во де ћи 
се вер но а ме рич ки, европ ски, ја пан ски, ки не ски и оста ли свет ски 
ми сли о ци и по ли тич ки ли де ри. У том сми слу је и се вер но а ме рич-
ки на уч ник и струч њак за по љо при вре ду и ко њо гој ство Ви ли јем 
Клерк (Wil li am Smith Clark, 1825-1886)17) твр дио је да оби чан по-
љо при вред ник, у слу ча ју да има са мо мен тал ну ди сци пли ну и кул-
ту ру се о ске шко ле и да је не ук у по гле ду ви ших гра на на у ке, ни кад 
не би мо гао да за у зме од го ва ра ју ће ме сто у дру штву ко је му при-
па да.18) При ме ри успе шног спо ја на у ке, пред у зет ни штва, тр го ви не, 
кре а тив но сти и фи зич ког ра да у по љо при вре ди од вре ме на ху ма-
ни зма и ре не сан се на под руч ју Ита ли је19) и ка сни је отва ра ње спе-

16) Ja mes Gil re ath. (Ур.), ThomasJeffersonandtheEducationofaCi ti zen, Uni ver sity Press of 
the Pa ci fic, U.S.A, 2002.

17) John M. Ma ki, WilliamSmithClark:AYankeeinHokkaido, Hok ka i doUni ver sityPress, Sap-
po ro,Ja pan, 1996, стр. 124: Ви ли јем Клерк је по стао по знат по по мо ћи ја пан ским струч-
ња ци ма да ко ло ни зу ју уда ље не ре ги о не се вер ног остр ва Хо ка и до пре но се ћи им нај ве ћа 
до стиг ну ћа и зна ња из се вер но а ме рич ке по љо при вре де – екс пе ри мен тал не фар ме као 
др жав не про јек те.

18) Pa trick T. J. Brow ne, “Cul ti va tion of the Hig her Self: Wil li am Smith Clark and Agri cul tu ral 
Edu ca tion”, HistoricalJournalofMassachusetts, West fi eld Sta te Col le ge, 36. 2008. Као бив-
ши пред сед ник По љо при вред ног Уни вер зи те та Ма са чу сетс и на уч ник Клерк је по др жа-
вао обра зов ну фи ло зо фи ју о по тре би „све оп штег ши ро ког обра зо ва ња“ и „прак тич ног 
уче ња“ у обла сти по љо при вре де.  

19) Tек стови о по љо при вре ди правникa и агрономa Пјетрo Кре шен ци (Pi e tro Cre sen zi, 
c.1233-c.1321), као и књи ге о му дро сти по љо при вред ни ка и њи хо вих по ро ди ца би ли 
су пре во ђе ни са ла тин ског на ита ли јан ски и фран цу ски је зик. Слич не тек сто ве пи сао 
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ци ја ли зо ва них по љо при вред них шко ла ши ром Евро пе и све та у ве-
ко ви ма ко ји су усле ди ли20)до ка за ли су исти ни тост та квих тврд њи.

Са по че ци ма еко ном ског и кул тур ног про цва та европ ских 
др жа ва у до ба ху ма ни зма и ре не сан се вре мен ски се по ду да ри ло 
пот па да ње сред њо ве ков не срп ске др жа ве под власт Осман лиј ског 
цар ства пред крај XIV ве ка и у XV ве ку. Од тог пе ри о да па све 
до  пе ри о да ус по ста вља ња не за ви сно сти Ср би је и ње не из град ње 
гра ђан ске др жа ве по стан дар ди ма европ ских др жа ва у XIX ве ку, у 
се вер ном и сред њем де лу Евро пе око Бал ти ка ства ра ли су се са ве-
зи тр го вач ких гил ди и гра до ва, а ју жни је на Ме ди те ра ну ства ра ла 
су за хва љу ју ћи раз во ју фло та га ли ја са то по ви ма, ве ли ка цар ства. 
У пе ри о ду од тих не ко ли ко ве ко ва на под руч ју од Ен гле ске на се-
ве ро за па ду до Ита ли је на ју гу од ви јао се раз вој тех ни ке, ра чу но-
вод ства, тр го ви не, оси гу ра ња, це стов ног, плов ног и же ле знич ког 
са о бра ћа ја, де мо кра ти за ци ја по ли тич ке кул ту ре и раз вој сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња, а за хва љу ју ћи опло вља ва њу свет ских мо ра у 
Евро пу су се уво зи ле си ро ви не, ску по це не тка ни не и за чи ни и из-
во зи ли чо ко ла да, пи ће, пор цу лан, хи рур шки и оп тич ки ин стру мен-
ти, умет нич ке ли то гра фи је, оруж је и оста ли пред ме ти. У скла ду 
са та квим сте пе ном еко ном ског раз во ја, у се дам на е стом ве ку ми-
ни стри фи нан си ја раз ви је них др жа ва пи са ли су сво јим кра ље ви ма 
да је „јед но став но и са мо оби ље нов ца у јед ној др жа ви мо гло да 
на пра ви раз ли ку у ње ној ве ли чи ни и сна зи.“21) Ви ше од два ве ка 
ка сни је та кву те зу је по твр дио на Да ле ком ис то ку исто ри чар Ја-
ма ђи Аизан (Yama ji Aizan, 1865-1917) ко ји је у свом про у ча ва њу 
свет ске исто ри је, освр ћу ћи се на лош ста тус ки не ских исе ље ни ка у 
за пад ним др жа ва ма на пре ла ску из XIX У XX век, твр дио да су „ти 

је у Тју дор ској Ен гле ској сре ди ном 16. ве ка и пи сац и по љо при вред ник Tho mas Tus ser 
(1524–1580), а по чет ком  16. ве ка фи ло зоф Френ сис Беј кон (Fran cis Ba con, 1561-1626) 
об ја вио је пр ве тек сто ве о на уч ној ме то ди у по љо при вре ди. (Оп шир ни је ви де ти у John 
E. Rus sell,AhistoryofagriculturalscienceinGreatBritain,1620-1954,  Ge or ge Alien and 
Un win, Lon don, Gre at Bri tain, 1966)

20) У Швај цар ској је агро ном Фи лип фон Фе лен берг (Phi lipp Ema nuel von Fel len berg, 1771-
1844.) на по се ду крај Бер на 1799. го ди не осно вао по љо при вред не шко ле за де цу си ро-
ма шних по љо при вред ни ка и де цу из ари сто крат ских дру штве них сло је ва под јед на ко. 
Те шко ле су да ле под сти цај ка сни јем раз во ју по љо при вред них шко ла у Дан ској, Не мач-
кој, Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји. У Не мач кој су за раз вој по љо при вре де, сва ки у 
свом до ме ну, би ли ва жни све ште ник, ле кар и фи то те ра пе ут Се ба сти јан Кнајп (Se ba stian 
Kne ipp, 1821 – 1897) и хе ми чар Ју стус фор Ли бих (Ju stus von Li e big, 1803-1873.)  На кон 
што су се европ ски до се ље ни ци на се ли ли у Ка на ди,  пр ви би скуп Кве бе ка Фран соа де 
Ла вал (François de La val, 1623-1708) осно вао је још 1670. го ди не пр ву по љо при вред ну 
шко лу и та ко за по чео раз вој по љо при вре де у Ка на ди.

21)  John H. Mun ro, “Early Mo dern Mer can ti lism Mo ney, Eco no mic Na ti o na lism and the Sta te in 
Early Mo dern Euro pe, Let ter of Jean Col bert to Lo u is XIV, King of Fran ce”,TheEconomic
HistoryofEarlyModernEurope to1914, http://eh.net/co ur sesylla bi/mun ro/3MER CANT2.
pdf., ци ти ра ју ћи фран цу ског ми ни стра фи нан си ја Jean-Bap ti ste Col bert (1619-1683).
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исе ље ни ци, упр кос сво јим вр ли на ма, та ко тре ти ра ни за то што је и 
њи хо ва др жа ва тре ти ра на на сли чан на чин у све ту.“22) 

Док су европ ске мор на ри це (ору жа не сна ге) осва ја ле но ва 
тр жи шта Ази је и Афри ке се ља ци у Ср би ји под осман лиј ском вла-
шћу би ли су при ну ђе ни да те шко ра де, од но сно да „ку лу че“. Ка ко 
је на во дио швај цар ски док тор хе ми је и кри ми но лог Ру долф Ар чи-
балд Рајс (Ro dolp he Ar chi bald Re iss, 1875-1929), ко ји је про вео ду-
ги низ го ди на у Ср би ји и про у ча вао ње ну исто ри ју, тај „нај же шћи 
рад под при ну дом се ља ци ма је ма ло ко ри стио, јер се од ње га обо-
га тио са мо угње тач“. Ар чи балд Рајс је ову чи ње ни цу на во дио као 
раз лог у свом об ја шње њу за што су то ком ве ко ва се ља ци у Ср би ји 
„на ви кли да ра де са мо оно ли ко ко ли ко је нео п ход но и ни су хте ли 
да ра де ви ше за то што би то ко ри сти ло са мо њи хо вом ти ра ни ну“.23) 
По че так осман лиј ске ко ло ни за ци је зна чио је уни ште ње до та да шње 
до ма ћег фе у дал ног сло ја, јер су нај бо љи де ло ви зе мљи шта при па-
ли но во при до шлим га зда ма спахијама, а ло кал но ста нов ни штво је 
у ста ту су обич них се ља ка или ни жих чифчија жи ве ло на ма лим 
ба шти на ма (по се ди ма) на гра ни ца ма би о ло шког оп стан ка. То је 
по је ди не по ро ди це при мо ра ва ло на по сте пе не се лид бе у плод ни је 
пре де ле уну тар Ср би је. Док се у истом вре ме ну у Евро пи со фи сти-
ци ра на ур ба на пу бли ка по ве зи ва ла са древ ним нор диј ским ми то-
ви ма или ми то ви ма кла сич не Грч ке и Ри ма пре ко рас ко ши но во на-
ста ју ћих опе ра у Ве не ци ји и оста лим ита ли јан ским и европ ским 
гра до ви ма,24) то ком тих се лид би се о ске по ро ди це су пре но си ле из 
сво јих кра је ва ја ку па три јар хал ну свест и усме ну књи жев ност у 
об ли ку на род них пре да ња, на род них и ју нач ких пе са ма, ве ро ва ња, 
ми то ва, по сло ви ца, ба сни и бај ки, као и сво ју хри шћан ску ве ру и 
дру штве ну хи је рар хи ју по ро дич них за дру га и кне жин ске и пле-
мен ске са мо у пра ве са ко ре ни ма из срп ске сред њо ве ков не др жа-
ве.25) Пре ма јед ном на род ном пре да њу, упра во у јед ној та квом до-
се ља ва њу се о ских по ро ди ца из пле ме на Ва со је ви ћа у Шу ма ди ју у 
пр вој по ло ви ни XVI II ве ка до се ли ла се и по ро ди ца во ђе Пр вог срп-

22)  Yama ji Aizan,“Oi, Kyodai bun!”, (“Oh, My Brot hers”), DokuritsuHyoron, Vol. 7, July 3rd, 
1903, Tokyo, Ja pan, str. 1-3.

23)  Ру долф Ар чи балд Рајс,ЧујтеСрби!, Зла то у сти, Бе о град, 2008, стр. 14.

24)  Vla do Kot nik, “Ope ra, Myth, So ci ety: How do they cor re la te?”, TRAMES–Journalofthe
HumanitiesandSocialStudies, Vol. 8, No. 3, 2004, Esto nian Aca demy Pu blis hers, Esto nia, p. 
327.

25)  Ми ро слав Свир че вић,„Ми гра ци је у Ср би ји XVI II ве ка и уста но ве па три јар хал ног дру-
штва“, ГласникЕтнографскогинститутаСАНУ, књ. LII, св. 52, Бе о град, 2004,  стр. 
311-326.
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ског устан ка Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа (1768-1817.).26) Суд би на 
обич ног на ро да би ла је да у вре ме ни ма по себ но по о штре них да-
жби на ото ман ских тур ских вла сти и њи хо вих вој них по хо да на пу-
шта ју сво је ба шти не, скла ња ју се у шу ме и збе го ве и исе ља ва ју из 
зе мље. Та ко се око 30.000 Ср ба и знат но ма ње Ма ке до на ца и Шип-
та ра-Кли мен та под вођ ством срп ског Па три јар ха Ар се ни ја III Цр-
но је ви ћа 1690. го ди не од се ли ло на се вер пре ко Са ве и Ду на ва. 
При вред не и по ли тич ке при ли ке у аустро у гар ским ур ба ним сре ди-
на ма по мо гле су да кул тур ни и про свет ни раз вој ових љу ди кре не 
уз ла зим пу тем. Та ко су они по че ли да у гра до ви ма Аустро у гар ске 
др жа ве осни ва ју књи жев не чи та о ни це, пе вач ка дру штва, по зо ри-
шта, шко ле, на род не но ви не и бо го сло ви је.27) Је дан ма ли број обра-
зо ва них љу ди је об ја вљи вао исто ри о гра фи је сред њо ве ков не Ср би-
је и чу вао срп ску пи сме ну књи жев ност штам па њем књи га у 
Ве не ци ји, Хаб сбур шком цар ству, Ру му ни ји, Ру си ји и оста лим др-
жа ва ма у ино стран ству. Уну тар Ср би је кул тур но пи сме но на сле ђе 
сред њо ве ков не срп ске др жа ве био је у мо гућ но сти да са чу ва и не-
гу је са мо ма ли број исто ри ча ра, све ште ни ка, пи са ца и штам па ра.28) 
Ме ђу тим, и на кон осло бо ђе ња од осман лиј ске вла сти и на кон ус-
по ста вља ња мо дер не гра ђан ске др жа ве у XIX ве ку у Ср би ји, по ли-
тич ке вла сти ни су ус пе ле да у њој мно го учи не у по гле ду ме ња ња 
те шких усло ва жи во та и ра да се ља ка на бо ље. На кон до но ше ња ха-
тишерифа осман лиј ских вла сти 1830. го ди не, ко јим је до из ве сне 
ме ре омо гу ће но не за ви сно усто ли ча ва ње др жав но сти Ср би је, а ка-
сни је ујед на ча ва ње прав них од ред би срп ског Уста ва са Уста ви ма 
раз ви је них европ ских др жа ва, при вре да и дру штво у Ср би ји су се 
по сте пе но ускла ђи ва ли са европ ским др жа ва ма. По је ди ни срп ски 
ин те лек ту ал ци су од ла зи ли на шко ло ва ње у раз ви је не европ ске др-
жа ве и пре но си ли по по врат ку сво ја зна ња у ма тич ну зе мљу, а и 
ра ни је исе ље ни Ср би у Аустро у гар ску и дру ге европ ске др жа ве да-
ва ли су зна ча јан до при нос у пре но су зна ња и про све ће но сти из 
сво јих сре ди на у ма тич ну др жа ву. Али, ге не рал но гле да ју ћи, Ср би-
ја је би ла ма ла др жа ва и аут сај дер-по чет ник у ме ђу на род ној за јед-
ни ци у том вре ме ну по зна том под сло га ном „оп ста нак нај ја чих“ 

26)  Ми лен ко Ву ки ће вић,КарађорђеI,1752-1804, С.ло бо да, Бе о град, 1986.

27) У та квим усло ви ма је дан од зна ме ни ти јих Ср ба Ђор ђе Бран ко вић  (1645-1711) кра јем 
XVII и по чет ком XVI II ве ка ус пео је да са ста ви у пет то мо ва исто ри ју Ср би је, Хри сто-
фер Же фа ро вић об је а вио је де ло Стематографија 1741. го ди не, а исто ри чар и пи сац 
Јо ван Ра јић (1726-1801) об ја вио је пр ву обим но штам па ну исто ри ју Ср ба  1794. и 1795. 
го ди не у Бе чу. 

28) Pa vle Ivic, Mi tar Pe si kan, ThehistoryofSerbianCulture, Transl. by Ran dall A. Ma jor, Port-
hill Pu blis hers, Gre at Bri tain, 1995: По зна то је да је ра ди ло осам штам па ри ја у XVI ве ку 
под осман лиј ском вла шћу у Ср би ји, али оне ни су би ле ду гог ве ка.
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(“thesurvivalofthefittest”).29) У ам би јен ту у ко ме је свет ским ко ло-
ни јал ним си ла ма би ло ва жно по ста ти и оста ти „што ви ше мо ћан 
ме ђу моћ ни ма“ Ср би ја је но си ла бре ме ста ту са осман лиј ске ко ло-
ни је и ви ше ве ков ног за сто ја у раз во ју сво је ин фра струк ту ре, ин ду-
стри је и тр го ви не. Ње на но во ства ра ју ћа ур ба на ели та има ла је те-
жак за да так да при ме ни мо дер ни за циј ске те ко ви не и до стиг ну ћа 
на јед ној кон фи гу ра циј ски бр до ви тој, шу мо ви тој, не про ход ној и 
ко му ни ка циј ски не по ве за ној др жав ној те ри то ри ји са не пи сме ним 
ста нов ни штвом. Из јед ног пи сма из 1834. го ди не иза сла ни ка Сте-
фа на Сте фа но ви ћа Кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу са зна је се да се од 
Бе о гра да, као цен трал ног и нај ва жни јег ме ста у Ср би ји, са мо у два 
прав ца мо гло ићи ко ли ма: пр ви је пра вац био до Звор ни ка, а дру ги 
за Ниш или до Ужи ца. Оста ли пу те ви „или су би ле ко зје пу та ње, 
или су би ли та ко рђа ви и та ко „стр ме ни ти“, или су во ди ли „пре ко 
ве ли ких бр да и по то ка“, да је њи ма би ло „те шко и ко ње про ве сти, 
а ка мо ли с ко њи ма про ћи.“30) Сре ди ном XIX ве ка кне зо ви Обре но-
ви ћи су ус пе ли да за шти те бр до ви те шум ске пу те ве на си пи ма, као 
и да про ши ре ули це у ур ба ним на се љи ма и да из гра де са о бра ћај ни-
це по угле ду на европ ске раз ви је не др жа ве. Под лич ном на хо ђе њу 
кне за Обре но ви ћа, али и за хва љу ју ћи од ла сци ма мла де ин те лек ту-
ал не ели те на шко ло ва ње у ино стран ство, до ла зи ло је до про ме на 
и у оби ча ји ма и ста во ви ма у дру штву, као и до по нов ног под сти ца-
ња раз во ја пи сме но сти, књи жев но сти, обра зо ва ња, на у ка, еко но-
ми је и ле пих умет но сти на кон ви ше ве ков ног за сто ја.31) Али, у пе-
ри о ду ка да је тре ба ло да се др жа ва кон со ли ду је, мо дер ни зу је и да 
се у њој ус по ста ви пар ла мен тар ни си стем и дру штве на стра ти фи-
ка ци ја, по ли тич ка ели та Ср би је је пр ву огром ну гре шку на пра ви ла 
ти ме што ни је оства ри ла је дан од нај о снов ни јих усло ва за раз вој 
др жа ве – опи сме ња ва ње ста нов ни штва у чи та вој зе мљи. Је дан од 
нај ве ћих раз ло га за то је би ла  нео р га ни зо ва ност, спо рост и не е фи-
ка сност ад ми ни стра ци је у про це су опо ра вља ња зе мље од ко ло ни-
за ци је и ус по ста вља ња др жав ног апа ра та. Ор га ни зо ва њу основ ног 
шко ло ва ња при сту пи ло се око 1834. го ди не. Основ не шко ле де ли ле 
су се у три гру пе: др жав не, оп штин ске и се о ске. Др жа ва је би ла 
за ду же на за из град њу шко ла, по ста вља ње учи те ља и оп скр бљи ва-
ње шко ла на став ним ма те ри ја лом. Али, не до ста так учи тељ ског ка-

29)  Her bert Spen cer, ТhePrinciplesofBiology, vol. 1, 1864, Uni ver sity Press of the Pa ci fic, 
2002, стр. 444: „Оп ста нак нај ја чих, што сам ја ов де же лео да из ра зим у ме ха нич ким тер-
ми ни ма, је оно што го спо дин Дар вин де фи ни ше као „при род на се лек ци ја“ или очу ва ње 
фа во ри зо ва них на ци ја у бор би за жи вот.“ 

30)  Вла ди мир Ћо ро вић, „Зе мља Шу ма ди ја хај дуч ка, до се ље нич ка и по бу ње нич ка“, Исто-
ријскеСвескеСрпскоНаслеђебр. 3, март 1998.

31)  Ти хо мир Ђор ђе вић, Србијапрестогодина–XIXвек, Et hos, 2008, Бе о град.



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.209-246.

224

дра, не а жур ност и сла ба ор га ни за ци ја ад ми ни стра ци је и си ро ма-
штво се ља ка ни су ишли у при лог пот пу ном опи сме ња ва њу се о ског 
ста нов ни штва. Ка ко на во ди со ци о лог Дра ган Мар ко вић, све до по-
ло ви не XX ве ка че ти ри пе ти не се о ског ста нов ни штва ни је би ло 
до вољ но опи сме ње но,  што је оста ви ло тра га на за не мар љи ву аку-
му ла тив ност при вре де све до да на шњег вре ме на.32) Да нас, два ве ка 
ка сни је, по тре ба за опи сме ња ва њем ста нов ни штва и очу ва њем 
кул тур ног иден ти те та у Ср би ји на ме ће се као ве ли ка по тре ба не 
са мо у свр ху ре ша ва ња еко ном ских про бле ма, не го и због све ве-
ћих еко ло шких про бле ма са ко ји ма се др жа ва и чи тав свет су о ча ва-
ју. У усло ви ма гло бал них кли мат ских про ме на и угро жа ва ња жи-
вот не око ли не, пре вас ход но кул ту ро ло шки осве ште ни и са мо све сни 
на ро ди мо гу да во де бри гу о би о ди вер зи те ту као „при род ном ка пи-
та лу све та“, да одр жи во ко ри сте при род не ре сур се и до при не су 
бор би за очу ва ње жи вот не сре ди не, као и да спро ве ду ефек тив ну 
за шти ту од кли мат ских про ме на и све уче ста ли јих при род них не-
по го да.

Ме ђу тим, за раз ли ку од раз ви је них европ ских др жа ва у ко ји-
ма се шко ло ва ла у XIX ве ку, по ли тич ка ели та Ср би је у пе ри о ду 
фор ми ра ња по ли тич ких, обра зов них и еко ном ских ин сти ту ци ја 
по све ти ла је ви ше па жње увла че њу сво јих след бе ни ка у су ко бе и 
ме ђу соб на пре га ња ња но во ство ре них по ли тич ких пар ти ја и иде о-
ло ги ја не го осми шља ва њу и оства ре њу пла на рав но мер ног еко-
ном ског и кул тур ног раз во ја у др жа ви. На тај на чин ни је мо гао да 
се на док на ди до та да шњи за стој др жа ве ко ји је био на стао услед 
ње не ви ше ве ков не ко ло ни за ци је и она се ни је мо гла рав но мер но 
до ве сти у ра ван мо дер них европ ских и свет ских др жа ва. Уну тра-
шњи по ли тич ки су ко би и исто вре ме но не до но ше ње кон крет них 
по ли тич ких и прав них ме ра за раз вој ни про грам по љо при вре де и 
пред у зет ни штва би ли су фа тал ни за јед ну ма лу др жа ву, то по граф-
ски и ме та фо рич но сме ште ну на рас кр шћу ци ви ли за ци ја и са не по-
вољ ном уло гом у ге о стра те шкој кон сте ла ци ји по ли тич ких сна га у 
свом окру же њу, али по сво јим при род ним ре сур си ма по год ном за 
раз вој по љо при вре де и тр го ви не. Не мно го успе шно фор ми ра ње и 
функ ци о ни са ње во де ћих по ли тич ких пар ти ја у Ср би ји у XIX ве ку 
је „ко лек тив ној му дро сти“33) и стра те ги ји рав но мер ног раз во ја 

32) Дра ган Мар ко вић, Отварање и затварање србијанског села, стр. 26, та ко ђе ви де ти 
Алек сан дра Бр кић, „Још има шко ла без то а ле та и те ле фо на“, Политика, 27. но вем бра 
2008, Бе о град; Алек сан дра Бр кић, „Пе ша ци ђа ци или учи те љи“, Политика, 17. април, 
2007, Бе о град и Бо шко Ло мо вић, „Пут до зна ња од 2.000 ки ло ме та ра“, Политика, 22. 
март, 2008, Бе о град.

33)  Ja mes Su ro wi ec ki, TheWisdomofCrowds,  An chor Bo oks, 2005: У овој књи зи но ви нар-
пи сац Су ро ви ец ки у раз ма тра њу успе шно сти стра те ги је по сло ва ња ис ти че да је ко лек-
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прет по ста ви ло мен та ли тет по ли тич ких гру па. Од но сно, та ква по-
ла ри за ци ја су прот ста вље них по ли тич ких гру па ци ја да ла је пред-
ност кон цеп ту ства ра ња и усме ра ва ња сво је вр сне „му дро сти ма се 
и гру пе“ над кон цеп том јед не дир ке ми јан ске „ко лек тив не му дро-
сти“ ко ја је у ста њу да схва ти про стор и вре ме у ко јем се на ла зи и 
у том сми слу де лу је и ства ра. У истом пе ри о ду по зна ти не мач ки 
со ци о лог и еко но мист Макс Ве бер (Max We ber, 1864-1928) твр дио 
је да сва ки иоле осве ште ни ин те лек ту а лац мо ра да зна да су со ци-
јал на ди мен зи ја и де мо граф ско пи та ње два основ на фак то ра пре ма 
ко ји ма се ме ри успе шност раз во ја не ког дру штва и др жа ве.34) Уз 
ове две по чет не исто риј ске гре шке у про це су ства ра ња мо дер не 
гра ђан ске др жа ве, као што су би ли за не ма ри ва ње опи сме ња ва ња  и 
обра зо ва ња ста нов ни штва на ње ној це ло куп ној те ри то ри ји и 
оштро по ла ри зо ва на бор ба за по ли тич ку власт,  по ли тич ка ели та 
Ср би је је учи ни ла да љу гре шку ти ме што ни је, по угле ду на раз ви-
је не европ ске др жа ве тог вре ме на, по че ла из град њу ин фра струк ту-
ре за бо љу про ход ност и по ве зи ва ње ко му ни ка ци ја у свим ру рал-
ним под руч ји ма др жа ве. Та ква стра те ги ја мо гла је да по кре не 
пред у зет нич ке и тр го вач ке ак тив но сти у чи та вој др жа ви и да омо-
гу ћи ожи во тво ре ње иде је бри тан ског еко но ми сте Се мју ел Смај лса 
да се суд би на јед ног по је дин ца мо гла про ме ни ти у скла ду са ње го-
вим пред у зет нич ким на по ри ма. Уме сто то га си ту а ци ја је би ла та-
ква да љу ди у ру рал ним под руч ји ма ни су мо гли ла ко да омо гу ће 
сво јој де ци ни основ но ни спе ци ја ли стич ко обра зо ва ње ни мо гућ-
ност на пре до ва ња у сво јој стру ци или слу жби. Због ди ску та бил ног 
уста но вља ва ња ауто ри те та и ком пе тен ци је во де ћих љу ди у про це-
су ства ра ња др жав но сти, ка ко је при ме тио со ци о лог Ми лош Не ма-
њић, кра јем XIX ве ка „ин те ли ген ци ја у па ла нач ким сре ди на ма у 
Ср би ји би ла је при ти сну та не ма шти ном и прет ња ма от пу шта ња из 
слу жбе“35) Ме ђу тим, за хва љу ју ћи за ла га њу по је ди них ин те лек ту а-
ла ца ипак је до шло до по ја ве пр вих успе шних ор га ни зо ва них по ку-
ша ја раз во ја пред у зет ни штва на се лу. Је дан од њих је би ло осни ва-
ње на бав но-про дај них по тро шач ких за дру га ко је су снаб де ва ле 
ста нов ни штво ро бом ши ро ке по тро шње од се дам де се тих го ди на 
де вет на е стог ве ка до из би ја ња Дру гог свет ског ра та, као и осни ва-

тив на му дрост ва жни ја од му дро сти по је дин ца, ма ко ли ко успе шан тај по је ди нац  био, 
и об ја шња ва то раз ли чи тим при ме ри ма из прак се фи нан сиј ског по сло ва ња и до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка.

34) Ric hard Swed berg, (ed.). EssaysineconomicsociologybyMaxWeber, Prin ce ton Uni ver sity 
Press, USA, 1999.

35) Ми лош Не ма њић,НатрагусрпскеинтелигенцијеXIXвека–топографијаисоциогра-
фија,Записи,Београд,2008,стр.156,ци ти ра ју ћи Но ви ца Пет ко вић, „Бал кан ска кул ту-
ра“, Политика, 17. март, 1990. 
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ње зе мљо рад нич ких за дру га од 1894. го ди не па на да ље.36)  На кон 
то га је 1898. го ди не усво јен пр ви за кон ски акт о за дру га ма Законо
земљорадничкихизанатскимзадругама, а од 1902. го ди не по че ло 
се и са осни ва њем но вих по себ них на бав них за дру га.37)Та ко су до-
ма ћи ин те лек ту ал ци у спре зи са по љо при вред ни ци ма ус пе ли да у 
прак си са жи ве пред ло ге о сво је вр сној син те зи „го спод ства“ и на у-
ке за ко ју се за ла гао бри тан ски на уч ник Ђо зеф Бенкс (Jo seph Banks, 
1743–1820), по себ но про мо ви шу ћи син те зу го спод ства и си сте ма-
ти за ци је на уч ног зна ња на по љо при вред ним има њи ма у бри тан-
ским се ли ма и у бри тан ској еко но ми ји уоп ште38) или иде је не мач-
ког фи ло зо фа Јо ха на Хер де ра (Jo hann Gottfried von Her der, 
1744-1803) ко ји се за ла гао за раз ме ну „кул ту ре љу ди“ (Kulturdes
Volkes) са „кул ту ра ма уче них љу ди“ (KulturderGelehrten) у ур ба-
ним цен три ма, а не за до ми на ци ју ових по то њих. И у Ита ли ји је 
још од до ба ху ма ни зма и ре не сан се, без об зи ра  на про ме не по ли-
тич ке вла сти на Апе нин ском по лу о стр ву, био за жи вео кон цепт се-
о ских има ња-по ро дич них ра ди о ни ца на чи јем че лу је био ар хе тип-
ски отац по ро ди це. Од са вре ме ни јих при ме ра је ка рак те ри сти чан 
при мер за ла га ња фран цу ске вла де у пр вој по ло ви ни два де се тог ве-

36)  Смедеревсковоће–Враново,„Вра но во 1994 – Сто го ди на за дру ге“,http://www.sme de-
rev sko vo ce.rs/se la.php?id=77&je zik=1:За хва љу ју ћи ве ли ком за ла га њу про фе со ра По љо-
при вред ног фа кул те та Ми хај ла Авра мо ви ћа и по љо при вред ни ка и на род ног по сла ни-
ка из се ла Вра но во крај Сме де ре ва Ла за ра Са ви ћа-Ге џе, осно ва на је 1894. го ди не пр ва 
зе мљо ра дич ка за дру га Врановска земљорадничка задруга у Вра но ву у Ср би ји.Пре ма 
пра вил ни ку за дру ге, циљ за дру ге је био „да на ба ви сво јим чла но ви ма по тре бан но вац за 
по љо при вред не ра до ве, да ути че на свест о штед њи и да на тај на чин ути че на по прав-
ку њи хо вог ма те ри јал ног ста ња.“ Члан  за дру ге мо гао је да бу де са мо онај ко ји је имао 
„до вољ но јем ства за лич но по ште ње“, да је ста ре ши на до ма ћин ства и да стал но жи ви 
на те ри то ри ји за дру ге, за дру жна упра ва је би ла ду жна да сва ког ме се ца са ста вља из ве-
штај о по сло ва њу, а по ред фи нан сиј ских сред ста ва чла но ва за дру ге она је има ла и дру ге 
стал не при хо де од стал не, обич не и деч је штед ње. На кон то га је по чео по крет осни ва ња 
зе мљо рад нич ких за дру га у Ср би ји и 1895. го ди не је ство рен Глав ни са вез зе мљо рад нич-
ких за дру га.

37)  Бра ни слав Гу лан,„За дру гар ство у Ср би ји – из ме ђу не стан ка и оп стан ка“, 05. 07. 2010, 
Актер Online, http://www.ak ter.co.rs/in dex.php/eko no mi ja print/2713-iz meu-ne stan ka-i-op-
stan ka.html

38) G. E. Fus sell, “My Im pres si ons of Wil li am Mar shall”, AgriculturalHistory, Vol. 23, No. 1, 
Ja nu ary 1949, the Agri cul tu ral Hi story So ci ety, U.S.A, стр. 57-61:  У Ве ли кој Бри та ни ји 
је та ква Бенк со ва за ми сао спро во ђе на у прак си већ на при ме ру из да ва ња пе ри о дич них 
ча со пи са и књи га на те му по љо при вре де од 1784. го ди не се пе ри о дич ни ча со пи си и 
књи ге на те му по љо при вре де из да ва ли још од 1784. го ди не.По зна ти ен гле ски пи сци и 
струч ња ци за по љо при вре ду Ар тур Јанг (Art hur Young, 1741-1820) и Ви ли јам Мар шал 
(Wil li am Mar shall, 1745-1818) ак тив но су из у ча ва ли по љо при вре ду, ка ко те о рет ским, 
та ко и ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма. За хва љу ју ћи сво јим мно го број ним сту диј ским 
пу то ва њи ма и упо ред ба ма до ма ће по љо при вре де са по љо при вре дом су сед них зе ма ља, 
ови ин те лек ту ал ци су да ли ве ли ки до при нос раз во ју по љо при вре де у сво јој др жа ви и 
ин спи ри са ли мно ге сво је са вре ме ни ке да ра де на раз во ју по љо при вре де у др жа ви и у 
ње ним ко ло ни ја ма и ти ме да ујед но по ма жу и укуп ном еко ном ском раз во ју Ве ли ке Бри-
та ни је.
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ка да по мог не на пре дак и со фи сти ци ра ност жи во та по љо при вред-
ни ка по кре та њем прав не и по ли тич ке ре фор ме (TheCodedelaFa-
mille)под сло га ном да је основ фран цу ске др жа ве по љо при вре да.39) 
Ме ђу тим, по себ но ка рак те ри стич ни при ме ри над град ње кул тур не 
тра ди ци је по зи тив ном се лек ци јом до стиг ну ћа и те ко ви на за пад не 
ци ви ли за ци је у мо дер ни за циј ским про це си ма дру ге по ло ви не XIX 
ве ка би ли су при ме ри де ло ва ња ја пан ских фор мал но обра зо ва них 
и са мо о бра зо ва них ин те лек ту а ла ца ко ји су у том пе ри о ду по је ди-
нач ним на по ри ма учи ни ли мно го на по кре та њу еко ном ских и кул-
тур них ак тив но сти у свим под руч ји ма др жа ве осни ва њем уни вер-
зи те та, обра зов них дру шта ва и кур се ва у сво јим род ним кра је ви ма40)
и из да ва њем ча со пи са и но ви на (са ана ли зом свет ских ге о по ли тич-
ких, при вред них и кул тур них трен до ва и да ва њем кон крет них 
пред ло га у обла сти обра зо ва ња, еко но ми је, здрав ства, ле пих умет-

39)  Paul V. Dut ton, “An Over lo o ked So ur ce of So cial Re form: Fa mily Po licy in French Agri cul-
tu re, 1936-1945“, TheJournalofModernHistory, Vol. 72, No. 2 (Jun., 2000), The Uni ver sity 
of Chi ca go Press, USA, стр. 375-412. Ка сни је у осам де се тим го ди на ма два де се тог ве ка 
фран цу ска вла да је по др жа ва ла кон цепт на се ља ва ња про ван сал ских и оста лих ру рал-
них под руч ја Фран цу ске мла дим па ро ви ма и по ро ди ца ма уз по моћ је дин стве ног по ли-
тич ког, со ци јал ног, еко ном ског и кул тур ног кон цеп та про мо ци је жи вље ња у тим под-
руч ји ма у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња.  

40) Ка рак те ри сти чан при ме ри дру штве но све сног ин те лек ту ал ца из тог вре ме на био је 
фи ло зоф и про све ти тељ На ка му ра Ма са нао (Ma sa nao Na ka mu ra, 1832-1891) ко ји је по 
по врат ку са шко ло ва ња у Ве ли кој Бри та ни ји у Ја пан на ули ца ма се ла и гра до ва Ја па на 
ше зде се тих го ди на XIX ве ка ви део мно го си ро ма шне де це и од лу чио да да до при нос 
њи хо вој бо љој бу дућ но сти пре во дом и об ја вљи ва њем при руч ни ка Самопомоћ Се мју ел 
Смај лса (Sa muel Smi les, SelfHelp) и књи ге Ослободи бри тан ског фи ло зо фа Ђон Стју арт 
Ми ла (John Stu art Mill, OnLiberty). Те књи ге су по ста ле нај бо ље про да ва не књи ге тог 
вре ме на у Ја па ну, а при руч ник СамопомоћСе мју ел Смај лса 1872. го ди не уве ден је као 
оба ве зно шти во у ја пан ски обра зов ни си стем. На ка му ра Ма са нао се за ла гао за пре нос 
зна ња мла ђим ге не ра ци ја ма Ја па на ца ком би на ци јом за пад ног уче ња о Хри шћан ству, 
бри тан ском еко ном ском ли бе ра ли зму и ути ли та ри зму и ја пан ске кул тур не исто ри је и 
мо рал них ста во ва Кон фу чи јан ства.Је дан од нај по зна ти јих ја пан ских про све ти те ља тог 
вре ме на био је осни вач Ke io Уни вер зи те та, из да вач и еко но ми ста Фу ку за ва Ју ки ћи (Fu-
ku za wa Yukic hi, 1835-1901) ко ји се за ла гао за пре нос зна ња ја пан ских ин те лек ту а ла ца 
бу ду ћим ге не ра ци ја ма у ви ду осни ва ња обра зов них уста но ва-за ду жби на и кур се ва ин-
те лек ту а ла ца сво јим су на род ни ци ма по по врат ку у зе мљу, уче ња стра них је зи ка, об ја-
вљи ва ња пре во да нај по зна ти јих за пад них фи ло зоф ских и еко ном ских де ла на ја пан ски 
је зик и под у ча ва ња мла дих љу ди нај бо љим до стиг ну ћи ма и те ко ви на ма за пад не ци ви-
ли за ци је, али и нај бо љих до стиг ну ћа и те ко ви на из вла сти те ја пан ске кул тур не исто ри-
је.(Оп шир ни је о то ме уFu ku za wa Yukic hi, AutobiographyofFukuzawaYukichiwithPreact
totheCollectedWorksofFukuzawa, transl. by Kiyooka Eiic hi, The Ho ku se i do Press, Tokyo, 
1981, Ja pan).Спе ци фи чан вид та кве мо дер ни за ци је у скло пу иде о ло ги је „др жа ва-по ро-
ди ца“ (kazokukokkashugi) ко ју су по др жа ва ли под јед на ко и оли гар си и др жав ни и не за-
ви сни ин те лек ту ал ци у Ја па ну у дру гој по ло ви ни XIX ве ка  озва ни чен је и Уста вом из 
1889. го ди не у ко ме је пи са ло да ће „ја пан ски гра ђа ни у хар мо нич ној са рад њи са Ца ром  
и ме ђу соб но, де ли ти на ду да ће пред ста вља ти сла ву Ја па на у зе мљи и ино стран ству и 
да ће обез бе ди ти да се при ме њу ју ду жно сти ко је су на сле ди ли од сво јих слав них пре-
да ка“. (Ito Hi ro bu mi, TheConstitutionoftheEmpireofJapan,1889, Trans. by Ito Miiyoji, 
“Tokyo: Igi ri su-Ho rit su Gak ko, 22nd year of Me i ji, 1889, Ha no ver Hi sto ri cal Texts Pro ject, sc. 
Jo nat han Dre sner, Har vard Uni ver sity, “Com men ta ri es On the Con sti tu tion of the Em pi re of 
Ja pan”, 1889, http://hi story.ha no ver.edu/tests/1889con.html.)
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но сти и слич но). Не ки ме ђу њи ма су и осни ва ли ма ла, сред ња и 
ве ли ка при вред на пред у зе ћа у ра зним обла сти ма по угле ду на успе-
шна пред у зе ћа из свет ских раз ви је них др жа ва, у чи јем осно ву је 
би ла на ци о нал на свест о по тре би са чу ва ња на ци о нал них при вред-
них, ко му ни ка циј ских и људ ских ре сур са.41) За раз ли ку од раз ви је-
них др жа ва Ја па на, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, Фран цу ске или 
Ита ли је, од по чет ка про це са на ста ја ња ве ћих стам бе них на се ља у 
Ср би ји у XIX ве ку је дан део но во ства ра ју ће ур ба не ели те са ста-
вљен углав ном од по ли ти ча ра и би ро кра та по др жа вао је кон цепт 
углав ном јед но смер не кул тур не раз ме не „град-се ло“ у ин сти ту ци-
ја ма и у сред стви ма јав ног ко му ни ци ра ња, пре ма ко ме је до ми-
нант на би ла до ма ћа но во ство ре на ур ба на кул ту ра.42) Ка ко је при ме-
тио исто ри чар и ет но граф Ти хо мир Ђор ђе вић, у Ср би ји је у XIX 
ве ку при ли ком осло ба ђа ња од осман лиј ске вла сти и ства ра ња но ве 
гра ђан ске кул ту ре по узо ру на та да шњу за пад но е вроп ску и сред-
ње е вроп ску кул ту ру до шло до спе ци фич не сим би о зе „кул ту ре љу-
ди“, од но сно кул ту ре се ла, са „кул ту ра ма уче них“, од но сно кул ту-
ра ма ма ло број них ур ба них за јед ни ца, то јест „гра до ва“ „ва ро ши“, 
„ва ро ши ца“ и „па лан ки“. Али, у про це су ус по ста вља ња та да шњих 
по ли тич ких ин сти ту ци ја у тим но во ства ра ју ћим ур ба ним сре ди на-
ма гу би ла се дра го це на енер ги ја и умно го ме је био из гу бљен фо кус 
о по тре би за ус по ста вља њем рав но мер ног раз во ја при вре де у чи-
та вој зе мљи. Усред сре ђе не на сво је ме ђу пар тиј ске и иде о ло шке су-
ко бе43) по ли тич ке вла сти у Ср би ји су за не ма ри ле про бле ме не ре ше-
не са о бра ћај не и стам бе не ин фра струк ту ре, си ро ма штво се ља ка, 

41)  Da vid John Lu,Japan:ADocumentaryHistory, M. E. Shar pe, New York, USA, 1997, стр. 
353-354: Осни вач ком па ни је MitsubishiИва са ки Ја та ро (Iwa sa ki Yata ro, 1835-1885) у јед-
ном пи сму-про гла су свом осо бљу 1876. го ди не об зна нио је да је је дан од глав них ци-
ље ва по ли ти ча ра ја пан ске Ме и ђи вла де у том вре ме ну „так ми че ња Ја па на про тив ди ва“ 
био да пра ва обал ске тр го ви не и вој ске (мор на ри це) не пад ну у ру ке стра на ца. Ка ко је 
об ја шња вао пред у зет ник Ива са ки, у вре ме ми ра то је зна чи ло гу би так по слов них мо-
гућ но сти и за по сле ња за до ма ће љу де, а у ра ту је то зна чи ло пре да ва ње ви тал них пра ва 
на ин фор ма ци је стран ци ма, или, јед но став ни је ре че но, од ба ци ва ње пра ва Ја па на као 
не за ви сне на ци је, те је у скла ду са тим го во рио сво јим за по сле ни ма да ра де не са мо за 
до бро сво је ком па ни је, не го и за до бро чи та вог Ја па на.Ta kes hi Is hi da,JapanesePoliti-
calCulture–ChangeandContinuity, Tran sac tion Pu blis hers, New Brun swick and Lon don, 
New Jer sey, 1996, U.S.A, стр. 4: Ка ко је то де фи ни сао по ли ти ко лог Иши да Та ке ши, пр ви 
пе ри од те мо дер ни за ци је по стан дар ди ма раз ви је них европ ских др жа ва ка рак те ри са ле 
су две основ не вред но сти – јед на је би ла очу ва ње тра ди ци је груп не ко хе зи је, а дру га је 
би ла „до стиг ну ти и пре стиг ну ти За пад не си ле“.

42)  Та ква за ми сао кул тур не раз ме не тра ја ла је и кул ми ни ра ла ка сни је, у дру гој по ло ви ни 
XX ве ка, пред ста вља њем чи та вог јед ног „но во ком по но ва ног“ псе у до кул тур ног кон цеп-
та „град ова ко за ми шља и пред ста вља се ло у Ср би ји“, са вр ло ма лим на сто ја њи ма да 
се он про ме ни или да до ђе до усме ра ва ња у прав цу ур ба не со фи сти ка ци је или у прав цу 
по тен ци ра ња аутох то них се о ских вред но сти у том кон цеп ту.

43)  Ду брав ка Сто ја но вић, Калдрма и асфалт – урбанизација и европеизација Београда
1890–1914,Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град, 2008.
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не до ста так на став ног ка дра за под у ку и не до ста так на став них 
сред ста ва по шко ла ма у уну тра шњо сти др жа ве.44) Еко но мист Дра-
го љуб Ч. Си мо но вић сма тра да је од вре ме на вла да ви не кне за Ми-
ло ша Обре но ви ћа (вла дао од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. го-
ди не) по чео про цес стаг на ци је и уру ша ва ња ин сти ту ци ја се ла, 
од но сно рас па да ње ср би јан ске кућ не за дру ге, те да је тај про цес 
тра јао два ве ка.45) Али, у том про це су до шло је и до про це са про-
све ћи ва ња, мо дер ни за ци је и (до ду ше про цен ту ал но вр ло ма лог) 
опи сме ња ва ња ста нов ни штва. Док се пи сме ност сред њо ве ков не 
срп ске др жа ве за др жа ла за вре ме осман лиј ске вла сти углав ном са-
мо у ма на сти ри ма уну тар Ср би је и уну тар ре до ва ин те лек ту а ла ца 
исе ље них и обра зо ва них у ино стран ству, у XIX ве ку су по чет ке 
опи сме ња ва ња, му зич ког обра зо ва ња и из да ва штва у уче ним кру-
го ви ма, а за тим у ши рим на род ним ма са ма, на се бе пре у зе ли кнез 
Ми лош Обре но вић и ње гов брат Је врем Обре но вић са сво јим по ро-
дич ним при ват ним учи те љи ма Ди ми три јом Ти ро лом и Јо си фом 
Шле зин ге ром, за тим про све ти те љи и књи жев ни ци Вук Ка ра џић и 
До си теј Об ра до вић и мно ги срп ски књи жев ни ци, све ште ни ци и 
по ли ти ча ри, али и тр гов ци и чи нов ни ци, бу ду ћи да су мно ги од 
њих по ста ја ли ме це не, кти то ри и за ду жби на ри и та ко гра ди ли ин-
фра струк ту ру, уна пре ђи ва ли при вре ду и шко ло ва ли се о ску и град-
ску де цу по шко ла ма и ку ћа ма.46)Та ко је за бе ле же но да је 1883. 
го ди не је дан чи нов ник из Бе о гра да Дра гу тин По сни ко вић уло жио 
це лу сво ју уште ђе ви ну од пе де сет злат ни ка да по кре не пр ви ча со-
пис за пче ла ре и та ко до при не се раз во ју при вред не гра не пче лар-
ства.47) Пр ви из во зни ре зул та ти се о ских ра та ра и сто ча ра на го ве-
шта ва ли су да је по љо при вре да би ла при вред на гра на ко ја је мо гла 
да оства ри спољ но тр го вин ски су фи цит у Ср би ји. За хва љу ју ћи сви-
њо гој ству у до ба вла да ви не кне за Ми лош Обре но вић про да ва ло се 
го ди шње ви ше од две сто ти не хи ља да сви ња куп ци ма у Аустро у-
гар ској др жа ви.48) Ви нар ство је би ло раз ви је но до те ме ре да су 

44) Љу бо мир Па вло вић,„Ка ко да се наш на род про све ти“, Шабачки гласник 39, 11. јун, 
1929, стр. 1.

45) Дра ган Мар ко вић,Отварањесрбијанскогсела, стр. 43, ци ти ра ју ћи Дра го љуб Ч. Си мо-
но вић, Укључивањеземљорадникаусамоуправнеодносе, Но лит, Бе о град, 1975, стр. 129.

46) Ти хо мир Ђор ђе вић, Србијапрестогодина–XIXвек, стр. 95-98.

47) Ми лош Ан то нић,„Исто ри јат ча со пи саПчелар“,СавезпчеларскихорганизацијаСрби-
је, http://www.spos.in fo/sub pa ges/isto ri jat/isto ri jat_ca so pi sa.php: Пче лар ству је до та да био 
по све ћи ван са мо је дан део про сто ра у илу стро ва ном  ли сту за по љо при вре ду Тежак 
ко је је из да ва ло Срп ско по љо при вред но дру штво осно ва но 1869. го ди не.

48) Ка та ри на Ла за ре вић, „Od kne za Mi lo ša Obre no vi ća do da nas pro iz vod nja svi nja opa la ne-
ko li ko pu ta, a od ne ka da šnjih 200.000 gr la Sr bi ja vi še ne iz vo zi ni jed no“, Agropress, http://
www.agro press.org.rs/tek sto vi/10172.html
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ви на ри из Не го тин ске кра ји не се дам де се тих го ди на XIX ве ка из во-
зи ли ви но у Фран цу ску, Не мач ку, Аустро у гар ску и Ру си ју.49) Ме ђу-
тим, у по след њим де це ни ја ма XIX ве ка и све до ис те ка пр ве де це-
ни је XX ве ка по ли тич ка кли ма оштре по ла ри за ци је иде о ло ги ја и 
„по ли ти ча ре ња“ учи ни ла је да раз вој срп ског се ла и ин сти ту ци о-
нал но опи сме ња ва ње ста нов ни штва спо ро те ку, што је усло ви ло и 
спо ру из град њу ин фра струк ту ре, а са мим тим и ве ли ког бро ја дру-
гих ин сти ту ци ја у зе мљи. На су прот то ме, ка рак те ри сти ка нај и стак-
ну ти јих по ли тич ких ли де ра и фи ло зо фа XVI II и XIX ве ка у Не мач-
кој, Ја па ну или Се вер ној Аме ри ци као што су би ли Фри дрих Лист 
(Ge org Fri e drich List, 1789 –1846), Фу ку за ва Ју ки ћи (Fu ku za wa 
Yukic hi, 1835-1901), Алек сан дар Ха мил тон (Ale xan der Ha mil ton, 
1755–1804) или Да ни јел Реј монд (Da niel Raymond. 1786–1849) би-
ла је да су сви они у сво јим де ли ма на гла ша ва ли да су са мо рав но-
ме ран пре нос зна ња и рав но ме ран еко ном ски раз вој мо гли да по-
кре ну и оства ре све у ку пан раз вој њи хо вих др жа ва. Чак и они ме ђу 
њи ма ко ји су по др жа ва ли иде ју ја ча ња кон ку рент но сти и сло бод-
ног тр жи шта ста вља ли су ин те рес раз во ја еко но ми ја сво јих др жа ва 
ис пред све га оста лог. Док су по ме ну ти во де ћи ин те лек ту ал ци из  
раз ви је них свет ских др жа ва по др жа ва ли си стем ски и рав но ме ран 
раз вој при вре де и на у ке у сво јим др жа ва ма, у Ср би ји је си стем ски 
раз ви ја на вр ста по ли ти ча ра и би ро кра та ко ји су се при лич но ци-
нич но од но си ли пре ма чла но ви ма ни жих дру штве них сло је ва из 
ко јих су нај че шће и са ми до ла зи ли. Та ко со ци о лог Ми лош Не ма-
њић ци ти ра у свом де лу НатрагусрпскеинтелигенцијеXIXвека
–топографијаисоциографија јед ну ка рак те ри стич ну оце ну прав-
ни ка, исто ри ча ра и пи сца Сло бо да на Јо ва но ви ћа (1869-1958) о та-

49)  Да нас се вин ски ту ри зам у Ср би ји про мо ви ше од Алек сан дров ца, Кру шев ца, Вр шца 
до Кња жев ца, а ка рак те ри сти чан при мер вин ског ту ри зма су Ра јач ке пим ни це код Шту-
би ка у Не го тин ској кра ји ни. Ши ром све та, од Грч ке, Ка на де, Аустра ли је, Пор ту га ла, 
Швај цар ске до Ју жне Афри ке, Удру же ња про из во ђа ча ви на по зи ва ју на про мо ци ју, де-
гу ста ци ју и ку по ви ну ви на у вин ским по дру ми ма ру рал них под руч ја, чи ме се ујед ни 
вр ши и тр жи шна про мо ци ја ви на за да љу про да ју по тр го ви на ма, хо те ли ма и ре сто ра-
ни ма. Да нас су по вин ском ту ри зму и ло кал ним вин ским фе сти ва ли ма по го то во по зна та 
ру рал на под руч ја Фран цу ске. (О то ме оп шир ни је у Co lin Mic hael Hall et al (Ed.),Wine
tourismaroundtheworld:development,managementandmarkets, Ox ford : But ter worth-He-
i ne mann, 2002  и Jack Car lsen and Step hen Char ters (Ed.), GlobalWineTourism–Research,
Management&Marketing, Wal ling ford : CA BI Pub., Gre at Bri tain, 2007.) Фран цу зи су сво-
ју по љо при вре ду по ве за ли са ко зме тич ком, здрав стве ном, мод ном и ту ри стич ком ин ду-
стри јом и за хва љу ју ћи до број ин фра струк ту ри и до бром жи вот ном стан дар ду по љо при-
вред ни ка, успе шно их спо ји ли у је дин ствен кон цепт при вред не и ту ри стич ке по ну де. У 
зам ко ви ма и се о ским до ма ћин стви ма, по се ти о ци на ли цу ме ста про ба ју ви на и дру ге 
спе ци ја ли те те ло кал ног под руч ја, а осно ва ни су и ви зи тор ски цен три и кур се ви пре-
да ва ња о уз го ју, де гу ста ци ји и мар ке тин гу ви на и вин ског ту ри зма у по љо при вред ним 
шко ла ма и дру гим цен три ма за раз вој по љо при вре де и ту ри зма. Та ква спре га ту ри зма и 
га стро но ми је по ве за на је и са тр го ви ном, од но сно про да јом од го ва ра ју ћих су ве ни ра из 
раз ли чи тих под руч ја Фран цу ске.
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да шњем јав ном жи во ту и кул ту ри у Ср би ји: „На ша ин те ли ген ци ја 
ни је пре са ди ла ни је дан стран кул ту ран обра зац, ни ти је из кул тур-
них еле ме на та на шег на род ног жи во та из ра ди ла је дан ори ги нал ни 
обра зац... Ни је дан од на ших при по ве да ча и драм ских пи са ца ни је 
она ко као Бер нард Шо у Ен гле ској пре тре сао оп ште при мље на ме-
ри ла вред но сти. Ја мач но сто га што, због не до стат ка кул тур ног 
обра сца, та ква ме ри ла вред но сти, с из у зет ком не ких оста та ка па-
три јар хал них пој мо ва, ни су у нас по сто ја ла. Из све га... из ла зи да у 
нас ни је би ло ни кул тур ног обра сца ни по ку ша ја да се он из ра ди. 
Та је пра зни на тим осет ни ја, што је кул тур ни обра зац ну жна до пу-
на у на ци о нал ном и по ли тич ком обра сцу, ко је смо има ли ви ше или 
ма ње из ра ђе не.»50) Уз Сло бо да на Јо ва но ви ћа су о зна ча ју лич ног 
ка рак те ра у раз во ју кул ту ро ло шких еле ме на та на род ног жи во та ко-
ји су ну жни пред у сло ви за успе шну мо дер ни за ци ју дру штва, као и 
о зна ча ју уста но вља ва ња тра ди ци о нал них дру штве них нор ма тив-
них вред но сти по треб них за успе шно функ ци о ни са ње дру штва, на 
са ти ри чан на чин пи са ли и дру ги ње го ви прет ход ни ци и са вре ме-
ни ци као што су књи жев ни ци и ко ме ди о гра фи Јо ван Сте ри ја По по-
вић (1806-1856), Бра ни слав Ну шић (1864-1938) или Ра до је До ма-
но вић (1873-1908). Они су на гле, и са мим тим углав ном не у спе шне 
по ку ша је чо ве ка из ни жег дру штве ног сло ја или уну тра шњо сти да 
се уз диг не у но вој ур ба ној сре ди ни и упу сти у бит ку за ма те ри јал-
ну ко рист и дру штве ни ста тус углав ном у окру же њу вла сти, без 
по зна ва ња се бе, сво је уло ге и по ло жа ја, као и по зна ва ња по ло жа ја 
це ло куп ног свог дру штва у та да шњем про сто ру и вре ме ну,опи си-
ва ли у сво јим при по вет ка ма и ко ме ди ја ма, не устру ча ва ју ћи се да 
та кву вр сту љу ди отво ре но на зо ву „по кон ди ре ним ти ква ма“ или 
„по лу ин те лек ту ал ци ма“.51) Уз по ме ну те про бле ме, у XX ве ку до-
шло је и до но вих про бле ма у раз во ју до та да шње др жа ве – до по-
ли тич ких удру жи ва ња и раз дру жи ва ња са окол ним др жа ва ма и до 
би о ло шког де сет ко ва ња ста нов ни штва у ве ли ким свет ским и ре ги-
о нал ним ра то ви ма на тим про сто ри ма. Не пи сме ни и по лу пи сме ни 
се ља ци из ру рал них под руч ја Ср би је ни су мо гли да ути чу на свет-

50)  Ми лош Не ма њић,НатрагусрпскеинтелигенцијеXIXвека–топографијаисоцио-
графија,стр. 156-159, ци ти ра ју ћи на стра ни ци 159 Сло бо дан Јо ва но вић, Једанприлог
запроучавањесрпскогнационалногкарактера у XVI т. Сабранихдела,Изисторијеи
књижевности, књ. II, Бе о град, 1991, стр. 568. Та ко ђе ви де ти Сло бо дан Јо ва но вић, Је-
данприлогзапроучавањесрпскогнационалногкарактера, Ка на да, Винд зор, 1964, стр. 
34-42.

51)  Ibid:„По лу ин те лек ту а лац је бо ле сна дру штве на по ја ва, ко ја је обе ло да ни ла две ства ри: 
(1) да је кул тур ни обра зац по треб на до пу на на ци о нал ног и по ли тич ког обра сца, што се 
на ро чи то осе ћа ка да ути цај та два обра сца ста не сла би ти – и (2) да шко ла ко ја се огра-
ни ча ва на да ва ње зна ња, без упо ред ног вас пи та ва ња ка рак те ра, ни је у ста њу спре чи ти 
по ја ву та квог дру штве ног ти па као што је по лу ин те лек ту а лац.“ Та ко ђе ви де ти Јо ван 
Сте ри ја По по вић, Покондиренатиква, Про све та, 1968, Бе о град.
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ске и ло кал не по ли тич ке моћ ни ке ко ји су од лу чи ва ли о по кре та њу 
ра то ва на тим про сто ри ма, а са мим тим и о њи хо вој суд би ни. Та ко 
су се ља ци, ко ји ма је нај ма ње би ло у ин те ре су да ра ту ју, би ли при-
ну ђе ни да оста вља ју сво ја нео бра ђе на има ња и го ди на ма уче ству ју 
у ра то ви ма на њи хо вим про сто ри ма и да та ко у два де се том ве ку 
да ју „да нак у кр ви“, ка ко је то де фи ни сао агро е ко но мист Здрав ко 
Ша ја то вић.52) На кон Дру гог свет ског ра та на ста ви ло се за о ста ја ње 
у раз во ју и жи вот ном стан дар ду ста нов ни ка ру рал них под руч ја 
Ср би је за ста нов ни штвом у ур ба ним сре ди на ма у др жа ви, као и за 
при пад ни ци ма свог дру штве ног сло ја у свет ским раз ви је ним др-
жа ва ма. На кон број них по ли тич ких и еко ном ских екс пе ри ме на та 
над се о ским зе мљо рад нич ким за дру га ма у го ди на ма на кон за вр-
шет ка Дру гог свет ског ра та, раз вој се о ских до ма ћин ста ва те као је 
вр ло спо ро.53) По што се си ро ма шна се о ска до ма ћин ства ни су мо гла 
у пот пу но сти из др жа ва ти од при хо да из по љо при вре де,  то ком пе-
де се тих и ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка ис кри ста ли сао се је-
дан спе ци фи чан фе но мен „ме шо ви тих се о ских до ма ћин ста ва“. На 
тран сфор ма ци ју се о ских у „ме шо ви та“ до ма ћин ства ути ца ла су 
два бит на по ро дич на мо мен та  - 1) по ро дич ни са став, при че му се 
је дан члан (обич но му шка рац) за по шља вао у ло кал ној ин ду стри ји, 
а же на (п)оста ја ла по љо при вред ни ца и до ма ћи ца, и 2) по ро дич на 
про јек ци ја бу дућ но сти (са/без на след ни ка на се лу).54) Вре ме ном су 
се рас па да ла и та ме шо ви та се о ска до ма ћин ства, у ко ји ма су се љу-
ди ис цр пљи ва ли дво стру ким ра дом у нај бли жим ло кал ним фа бри-
ка ма и у вла сти том до ма ћин ству, та ко да су њи хо ви на след ни ци 
мо ра ли да по тра же по сао у ве ћим ур ба ним цен три ма у зе мљи или 
у ино стран ству.  Ка ко је при ме тио со ци о лог Дра ган Мар ко вић, у 
слу ча ју да се љак ни је на пу стио се о ску сре ди ну у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка, ње га је че као му ко тр пан фи зич ки рад, дру штве на 
за тво ре ност и со ци јал на бе да, и пре пу шта ње вла сти те суд би не 
„до број во љи“ ку па ца, ди стри бу те ра и др жав не ад ми ни стра ци је, 
ко ји су у про це су тр го вин ске раз ме не по ста вље ни у мо но пол ску 
по зи ци ју у од но су на се ља ка. Та ко је се љак - про из вод на а ипак 

52)  Здрав ко Ша ја то вић, „Ка ко су та шне и ма шне пре те кле се ља ке“, Пољопривреда.биз–
виртуелни агробизнис центар, http://www.po ljo pri vre da.biz/stav/ka ko_su_ta sne_i_ma-
sne_pre te kle_se lja ka

53)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 81, ци ти ра ју ћи Сре-
тен Ву ко са вље вић, Писмасасела, стр. 62-192, на стр. 62-63, ци ти ра ју ћи Глав ни за дру-
жни са вез ФНРЈ, Бе о град, 1949, чл. 30, пре ма ко јем су „чла но ви за дру ге мо ра ли да уно-
се у за дру гу сво ју зе мљу, из у зев окућ ни це, од ри чу ћи се сво ји не на тој зе мљи у ко рист 
за дру ге.“ 

54)  Мир ја на Бо бић,“Са вре ме на се о ска по ро ди ца и до ма ћин ство у Ју го сла ви ји“,Станов-
ништво,vol. 37, бр. 1-4, стр. 93-118,  Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 1999, ци ти-
ра ју ћи  Ми лић, 1979, 1981, 1986.
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сла би ја стра на, био при ну ђен да при хва ти и не е кви ва лент ну раз-
ме ну, чи ме се тр жи шна сло бо да пре тво ри ла у тр жи шну при ну ду, а 
па три јар хал но роп ство у тр жи шно роп ство.55) Је дан од ка рак те ри-
стич них при ме ра за то су до са да шњи из у зет но скром ни бу џе ти 
вла да за по љо при вре ду, уни шта ва ње сточ ног фон да,56) оп те ре ћи ва-
ње по љо при вред ни ка број ним пре пре ка ма ад ми ни стра тив не, по-
ли тич ке и фи нан сиј ске при ро де и за не ма ри ва ње њи хо вих обра зов-
них, здрав стве них, кул тур них и еко ном ских по тре ба у да на шњем 
дру штву. С дру ге стра не, на по чет ку XXI ве ка у раз ви је ним свет-
ским др жа ва ма као што су Ита ли ја или Сје ди ње не аме рич ке др жа-
ве са мо је дан од при ме ра ка ко ло кал не са мо у пра ве и по је дин ци 
по др жа ва ју сво је ло кал не по љо при вред ни ке је да ва ње при о ри те та 
ку по ви ни њи хо вих про из во да у сва ко днев ном жи во ту или уво ђе ње 
руч ко ва у основ не шко ле са ор ган ском здра вом хра ном ко ју су про-
из ве ли ло кал ни по љо при вред ни ци.57) 

ПОТРЕБАЗАНОВИМПРИСТУПОМ
РАЗВОЈУРУРАЛНИХПОДРУЧЈА

Про цес на се ља ва ња ур ба них сре ди на се о ским ста нов ни-
штвом у го ди на ма по сле Дру гог свет ског ра та у Ср би ји нео ме та но 
је те као и вре ме ном је до шло до ства ра ња јед ног но вог кул ту ро ло-
шког обра сца – ства ра ла се не ка вр ста „хи брид ног“ ур ба но-ру рал-
ног чо ве ка, без об зи ра да ли је он жи вео на не до вољ но ур ба ни зо ва-
ним об рон ци ма ур ба них цен та ра или у њи хо вим сре ди шту. Про цес 
не рав но мер не и не у рав но те же не мо дер ни за ци је дру штва пра тио је 
про блем нео д го ва ра ју ће аси ми ла ци је тих љу ди  у но во окру же ње, 

55)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 46–52.

56)  Бе та, Тан југ, „ПКБ: Сто чар ство је у кри зи“,  30. сеп тем бар 2010, http://www.b92.rs/biz/
ve sti/sr bi ja.php?yyyy=2010&mm=09&dd=30&nav_id=461985 : По сле ди ца до са да шње 
по ли ти ке раз во ја сто чар ства је та ква да уку пан број гр ла сто ке у Ср би ји у од но су на 
рас по ло жи ве об ра ди ве по вр ши не из но си 0,3 гр ла по хек та ру, што је три пу та ма ње не го 
у Европ ској Уни ји.

57)  Ful vio Pa o loc ci, „Ita lian school lun ches go or ga nic, low-cost, lo cal“  Sep tem ber 8, 2010, 
Globalpost Online,  http://www.glo bal post.com/dis patch/edu ca tion/fran ce/100908/ita lian-
school-lun ches-go-or ga nic-low-cost-lo cal, као и http://fo od no u ve au.com/2010/10/07/tra vel/
italy/10-new-things-i-le ar ned-abo ut-italys-food-cul tu re/: По ли ти ча ри, ку ва ри, струч ња ци 
за ку ли нар ство и умет ни ци по др жа ва ју одр жа ва ње тра ди ци је пи ја ца жи вим. О слич ним 
трен до ви ма та ко ђе ви де ти на при ме ру се о ских за јед ни ца у Ве ли кој Бри та ни ји у Ro sie 
Cox, Moya Kne af say et al, „Con struc ting Su sta i na bi lity Thro ugh Re con nec tion – The Ca se of 
Al ter na ti ve Food Net works“, 

 SustainableRuralSystems–SustainableAgricultureandRuralCommunities, Ed. Guy M. 
Ro bin son, As hga te Pu blis hing, 2008. О трен ду по тра жње за ло кал ним пре храм бе ним про-
из во ди ма у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма ви де ти Step hen Mor ris, TheNewVillage
Green:LivingLight,LivingLocal,LivingLarge, New So ci ety Pu blis hers, 2007.
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уз не ре шен про блем очу ва ња њи хо вог на гло пре ки ну тог ра ни јег 
ори ги нал ног кул ту ро ло шког обра сца у тим ими гра ци о ним про це-
си ма.58) Со ци о лог Дра ган Мар ко вић, ис ти че да је зна ње ал фа и оме-
га дру штве ног раз во ја и на ма кро и на ми кро пла ну и да је пре нос 
на су шних зна ња са ста ри јих на мла ђе ге не ра ци је као што је био 
слу чај у пр во бит ној па три јар хал ној за јед ни ци био у том пе ри о ду 
за ме њен пре но сом зна ња по мо ћу сред ста ва јав ног ин фор ми са ња 
и дру гих ме ди ја за пре нос кул тур них те ко ви на и до стиг ну ћа са-
вре ме не гло бал не за јед ни це.59) Ме ђу тим, па ра док сал но је да су у 
сред стви ма јав ног ин фор ми са ња у по след њих не ко ли ко де це ни ја 
сла бо обра зо ва ње, по ло жај, ста тус и на чин жи во та се ља ка, ко ји је 
био по сле ди ца ви ше де це ниј ског за не ма ри ва ња ње го вог људ ског 
до сто јан ства и пра ва на раз вој, по ста ја ли вре ме ном при ка зи ва ни 
као узрок на за до ва ња тог истог се ља ка. Упо ре до са та квом пре-
зен та ци јом по љо при вред ни ка у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња, 
оним по љо при вред ни ци ма ко ји су оста ја ли на се лу, као и но во-
при до шлим ур ба ни зо ва ним и по лу ур ба ни зо ва ним до шља ци ма у 
град ске сре ди не, на ту ра на је пре ко истих сред ста ва јав ног ко му-
ни ци ра ња јед на но ва кул ту ро ло шка ма три ца као су ро гат за њи хо ву 
тра ди ци о нал ну се љач ку кул ту ру. За то је ка рак те ри сти чан при мер 
упор на по ну да псе у до-ет но пе са ма са тек сто ви ма ди ску та бил ног 
ква ли те та, ко је то на ли тет ски, нот но и рит мич ки не на ли ку ју на ње-
го ву тра ди ци о нал ну му зи ку. На ши рем дру штве ном пла ну, осим 
кон так та са ме ди ји ма ма сов не кул ту ре и јав ног ин фор ми са ња, 
со ци ја ли зу ју ћу уло гу се ља ка има ла су ло кал на се о ска кул тур но-
умет нич ка дру штва, са вре ме не кул тур не ма ни фе ста ци је као на ста-
вак тра ди ци о нал них свет ко ви на, те спорт ске ор га ни за ци је и се о-
ске спорт ске ма ни фе ста ци је. Ме ђу тим, од дру ге по ло ви не XX ве ка 
по ста ло је го то во пра ви ло за се о ску по ро ди цу ко ја има те ле ви зор 
да ве че ри нај че шће про во ди уз ра дио и те ле ви зи ју, уз раз го вор и 
чи та ју ћи днев ну и не дељ ну штам пу.60) Без ве ли ких вре мен ских и 
фи нан сиј ских мо гућ но сти да лич но по се ти књи жа ру, по зо ри шну 
пред ста ву или кон церт кла сич не, за бав не или на род не му зи ке у 
обли жњем гра ду или се лу, се љак је огра ни чен на кон зу ма ци ју са-
др жа ја са мо по ну ђе ног бро ја сред ста ва за јав но ин фор ми са ње на 

58)  Вла ди мир Цвет ко вић,Социологија–Модернарефлексијаисторијскогзбивања, Ин сти-
тут за по ли тич ке сту ди је, 1994, Бе о град, Ср би ја: Пре ма ре чи ма со ци о ло га Вла ди ми ра 
Цвет ко ви ћа, раз вој „по лу мо дер ног дру штва“ у Ср би ји, од но сно „еклек тич ке сме ше тра-
ди ци о нал но-па три јар хал ног, псе у до тра ди ци о нал ног и екс трем них ва ри јан ти мо дер ног“ 
био је спор и не рав но ме ран и због то га што се до вођ ства или ели те нај че шће до ла зи ло 
ква зи де мо крат ским пу тем.

59)  Дра ган Мар ко вић,Отварањеизатварањесрбијанскогсела, стр. 95-99.

60)  Ibid,  стр. 103-106.
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ло кал ном и др жав ном ни воу, од ко јих су мно ги сум њи ве ква ли-
те те што се ти че ин фор ма тив но сти, про све ћи ва ња и со фи сти ци-
ра но сти. Та ко је се љак све ден углав ном на обич ног кон зу мен та у 
јед но смер ној кул тур ној раз ме ни „град ова ко за ми шља се ло“, „град 
ова ко пред ста вља се ло“ и „град под у ча ва се ло“. На та кав на чин 
оправ да ва на је и нео ме та но на ста вља на кул ту ро ло шка се гре га-
ци ја тра ди ци о нал не се љач ке кул ту ре. По ста вља се пи та ње за што 
по сле Дру гог свет ског ра та но во на ту ра ли зо ва ни се ља ци-гра ђа ни 
ни су по ку ша ли да си стем ски по мог ну сво јим су на род ни ци ма ко-
ји су оста ја ли на се лу и по мог ну им бар отва ра њем обра зов них 
уста но ва и ин сти ту ци ја кул ту ре у њи хо вим сре ди на ма ко је би да ле 
осно ву за по сти за ње рав но мер ног раз во ја у зе мљи. За раз ли ку од 
раз ви је них свет ских др жа ва, у Ср би ји су по сле ве ли ких свет ских 
ра то ва у два де се том ве ку но во на ту ра ли зо ва ни се ља ци-гра ђа ни за-
по ста ви ли раз вој си ро ма шних сре ди на у ко ји ма су жи ве ли њи хо-
ви пре ци и оста ли су на род ни ци, из ме ђу оста лог, и због ком плек са 
но во ра зви ја ју ће си ро ма шне ур ба не сре ди не у ко јој су се пр во они 
са ми мо ра ли бо ри ти за обра зо ва ње и оп ста нак се бе и сво јих по-
ро ди ца. Ве ли ку уло гу у овом про бле му од и грао је и не е фи ка сан 
си стем обра зо ва ња чи је по сле ди це се до дат но осе ћа ју и због ма-
сов ног исе ља ва ња шко ло ва ног ка дра из зе мље. Ин сти ту ци о нал ни 
си стем, али и дру штве не нор ма тив не вред но сти, јед но став но ни су 
би ли по ста вље ни та ко да се у чи та вој зе мљи омо гу ћи рав но ме ран 
при вред ни и кул тур ни раз вој. Та ко су мла ди обра зо ва ни љу ди ко ји 
би у дру га чи јем ам би јен ту мо гли да по мог ну у ре ша ва њу број них 
про бле ма у др жа ви, укљу чу ју ћи ту и раз вој еко но ми је и кул ту ре у 
ру рал ним под руч ји ма, ма сов но због ни за раз ло га од ла зи ли из ње. 
Са мо у прет ход не две де се ци је око три сто ти не хи ља да шко ло ва-
них љу ди се од се ли ло из др жа ве у ино стран ство.61)Ка ко со ци о лог 
Не на дић при ме ћу је, на про бле ми ма се ла и се ља штва, у што спа да 
и ду го трај ни про цес исе ља ва ња мла дих љу ди из се ла, уоча ва се да 
де мо крат ско обра зо ва ње ни је ре ши ло од нос ур ба ног и ру рал ног 
дру штва, јер оно ни је има ло ни ка квог раз у ме ва ња, па чак ни ми ло-

61)  „Од лив мо зго ва нај ве ћи срп ски гу би так“, Српскадијаспора – интернетновинесерб-
ске, http://www.srp ska di ja spo ra.in fo/vest.asp?id=11377: У про те клих пет на е стак го ди на 
око по ла ми ли о на ви со ко о бра зо ва них осо ба на пу сти ло је Ср би ју. Иако је, пре ма ми-
шље њу на уч ни ка Пјо тр Ка пи це, на у ка јед не др жа ве обез гла вље на кад из ње оде пе де сет 
вр хун ских струч ња ка, по след њих де це ни ја из Ср би је го ди шње оде око че ти ри хи ља де 
мла дих љу ди. Сма тра се да је од 1990. го ди не до да нас од ли вом ви со ко о бра зо ва не сна ге 
Ср би ја из гу би ла два на ест ми ли јар ди до ла ра уло же них у њи хо во шко ло ва ње, а шко ло-
ва ње ка дро ва за од ла зак у ино стран ство још увек се не пре ки да. Оно што мла де љу де 
у Ср би ји, са ви ше од 785.000 не за по сле них ко ји че ка ју по сао у На ци о нал ној слу жби за 
за по шља ва ње, при мо ра ва на од ла зак су све те жи усло ви за жи вот, пад стан дар да, ма ло 
сло бод них ме ста ко ји од го ва ра ју њи хо вим ква ли фи ка ци ја ма, срп ска по ли тич ка не ста-
бил на аре на, ко руп ци ја и оп шта не си гур ност. 
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сти за дру штва ко ја не при па да ју по ро ди ци ин ду стриј ских дру шта-
ва. У упра вља њу обра зо ва њем и обра зов ној по ли ти ци ни су уче-
ство ва ли чи ни о ци се о ског дру штва.62) Та квом не мо гућ но шћу да се 
по љо при вред ни ци обра зу ју и про ме не не ки де струк тив ни си стем 
мо же да се у из ве сној ме ри об ја сни и на ста вак са мо де струк ци је 
при вре де и на ро чи то по љо при вре де у зе мљи, од но сно не до ста так 
„ауто ном не стра те ги је при вред не ре фор ме“.63) За то се осми шља ва-
њу стра те ги је еко ном ског и кул тур ног раз во ја ру рал них под руч ја, 
као и ме ха ни за ци ји, сци ен ти за ци ји, тех но ло ги за ци ји и ин ду стри ја-
ли за ци ји по љо при вре де и се ла у уну тра шњо сти Ср би је мо ра при-
сту пи ти па жљи во и план ски, јер по ста вља се пи та ње да ли исти 
они љу ди ко ји су од сво јих ур ба них сре ди на на пра ви ли пре на пу-
че не гра до ве са иша ра ним фа са да ма, раз ро ва ним ули ца ма и це-
ста ма и не ре ше ним пи та њи ма ка на ли за ци је и ин фра струк ту ре у 
при град ским на се љи ма мо гу од са да па на да ље да план ски и успе-
шно из вр ше мо дер ни за ци ју по љо при вре де и се ла у Ср би ји. Ова кви 
про бле ми од сли ка ва ју ам би ва лент ност ге о стра те шког и кул тур ног 
иден ти те та ур ба них сре ди на ко је би тре ба ло да су по кре та чи раз-
во ја у Ср би ји, од но сно из но се на по вр ши ну про блем не си стем ске 
и не рав но мер не мо дер ни за ци је гра до ва у не ким слу ча је ви ма. По-
го то во се на при ме ру Бе о гра да та ква ам би ва лент ност од сли ка ва у 
чи ње ни ци да глав ни град на се би кроз исто ри ју но си ком плек сно 
бре ме ге о стра те шке и еко ном ске атрак тив но сти за ма тич но ста-
нов ни штво али и за моћ не свет ске им пе ри је, уз па ра лел но но ше ње 
бре ме на  по тре бе за (не)успе шним упра вља њем остат ком др жа ве.

Да би се у бу дућ но сти за у ста вио про цес исе ља ва ња и од у-
ми ра ња ста нов ни штва у ру рал ним под руч ји ма, као и да би се под-
стак нуо про цес до се ља ва ња ста нов ни штва не за до вољ ног жи во том 
у гра ду у ру рал на под руч ја, по треб но је да се из гра де и об но ве 
свр сис ход на ин фра струк ту ра, про из вод на и пре ра ђи вач ка при-
вред на по стро је ња, обра зов не, здрав стве не и спорт ске уста но ве, 
ту ри стич ке „ет но-ку ће“ и „ет но-се ла“, се о ски исто риј ски и ет но-
граф ски му зе ји и дру ги еле мен ти стам бе не и при вред не кул ту ре у 
ру рал ним под руч ји ма. По зи тив ни ре зул та ти та квог про це са мо гу 
да ље да про из ве ду по зи ти ван ути сак у јав но сти о по год но сти ма 
жи во та и ра да у ру рал ним под руч ји ма. Та ко су у раз ви је ним европ-

62) Ми ле Не на дић,Духобразовања, ци ти ра ју ћи Lasch, 1986:141: Пре ма ре чи ма Не на ди-
ћа: „И да нас се мно ги про бле ми не раз ви је них зе ма ља мо гу ре ши ти пу тем обра зо ва ња, 
али ка ко не по сто ји де мо крат ско обра зо ва ње си ро ма шних ко је би по ла зи ло од „кул ту ре 
си ро ма штва“ не го де мо крат ско обра зо ва ње бо га тих ко је по ла зи од „по тро шач ког дру-
штва“, све што се на шло из ван кру га ур ба ног и ин ду стриј ског оста ло је нео бра зо ва но.“

63)  Жи во јин Ђу рић, Модернизацијаидруштвенепромене–Огледиизсавременесоциоло-
гије, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2004, Бе о град, стр. 127.
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ским др жа ва ма мно га њи хо ва раз ви је на „пе ри фер на“ под руч ја у 
све сти њи хо вих ста нов ни ка и по се ти ла ца по ве за на са кључ ним 
пој мо ви ма као што су „здра вље“, „мир“, „тра ди ци ја“, „по нос“, 
„при род не ле по те“, а из ра зи то успе шна ру рал на под руч ја чак и 
са пој мо ви ма као што је „гла мур“. То је слу чај са по је ди ним пла-
нин ским, при о бал ним и острв ским де ло ви ма Шпа ни је, Фран цу ске 
или Ита ли је, за ко је је ка рак те ри стич но да су у њи ма мо же вр ши ти 
град ња стам бе них обје ка та са мо по стро го утвр ђе ним па ра ме три-
ма у окви ру пла но ва за уре ђе ње про сто ра и пеј за жа и пла но ва за 
очу ва ње би о ди вер зи те та.64)

У по след њим де це ни ја ма у Ср би ји се по ја вио дру штве ни фе-
но мен ин сти ту ци о нал не, али и спон та не по је ди нач не из град ње та-
ко зва них „ет но-се ла“, ко ја пред ста вља ју пред мет све ве ћег ин те ре-
со ва ња до ма ћих и стра них ту ри ста. Та „ет но-се ла,  ку ће и му зе ји“, 
као што по ка зу ју при ме ри Му зе ја хле ба у Пе ћин ци ма у Сре му, се-
о ска ет но-ку ћа Све то зар у се лу Шпан це крај Кур шу мли је, ет но-се-
ло Ме ћав ник на Мо крој го ри, ет но-ку ћа Зла ку са крај Ужи ца, ет но 
се ло Тр шић крај Ло зни це, га ле ри ја на ив ног сли кар ства у Ко ва чи ци 
у Ју жном Ба на ту, број ни са ла ши, ет но ку ће и за ви чај ни му зе ји у 
Вој во ди ни,  ет но-му зеј Ста ро се ло у Си ро гој ну на Зла ти бо ру, ет но-
се ло Ко шту ни ћи крај Гор њег Ми ла нов ца и мно га дру га ет но-се ла, 
ку ће и за ви чај ни му зе ји на ка рак те ри сти чан на чин пред ста вља ју 
при мер ре кон струк ци је кул тур ног иден ти те та од ре ђе них под руч ја. 
Они су ујед но и дра го це на све до чан ства о дру штве ним кул ту ра ма 
без ко јих љу ди ни су мо гли оп ста ти и раз ви ја ти се на тим про сто ри-
ма. Ка ко је при ме ти ла ин жи њер Ми ла Ву ко вић, ко ја је про у ча ва ла 
фе но мен из град ње ет но-се ла у по след њим де це ни ја ма, ту ри сти ко-
ји по се ћу ју ова кве „жи ве спо ме ни ке кул ту ре“ не же ле са мо да ви-
зу ел но раз гле да ју стам бе не објек те у не ком под руч ју, јер то због 
на прет ка тех но ло ги је мо гу са ми да ура де по сред ством ин тер не та 
или ра зних про спе ка та, не го же ле да на ли цу ме ста упо зна ју на чин 
жи во та, оби ча је или на чин ис хра не ста нов ни ка од ре ђе них под руч-
ја. Уз упо зна ва ње ар хи тек тон ских или ге о фи зич ких ка рак те ри сти-
ка од ре ђе ног под руч ја, ту ри сти ма је под јед на ко би тан и са жи вот са 

64) По себ но је ру рал ни ту ри зам у Фран цу ској вр ло по пу ла ран у све ту и од про мо ци је 
фран цу ских produits de terroir (тра ди ци о нал на хра на или по љо при вред ни про из во ди 
од ре ђе ног ге о граф ског или исто риј ског по ре кла) по љо при вред них про из во да и ру-
рал них ле по та у Фран цу ској под јед на ко има ју ко ри сти по љо при вред ни про из во ђа чи, 
уго сти те љи, струч ња ци за ку ли нар ство, исто ри ча ри, ет но гра фи, про мо те ри кул тур них 
вред но сти и по прат них при вред них гра на, са о бра ћај, услу жне ин ду стри је, ин ду стри је 
су ве ни ра, оде ће и обу ће, итд. Али, чак и у та квом је дин стве ном ви ше де це ниј ски по др-
жа ва ном и не го ва ном при вред но-кул тур ном кон цеп ту по вре ме но до ла зи до про те ста 
баш по љо при вред ни ка ко ји пред ста вља ју го то во нај ва жни ју ка ри ку тог је дин стве ног 
кон цеп та. 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.209-246.

238

ме шта ни ма и по ку шај да се схва ти њи хов на чин раз ми шља ња и на-
чин жи во та и њи хо ве древ не му дро сти.65) Та ко је дан про се чан ту-
ри ста ка да уђе у  му зеј Ста ро се ло у Си ро гој ну на Зла ти бо ру већ 
са мо из по гле да на по ло жај и стра не све та на ко ји ма су вра та у ста-
рим се о ским ку ћа ма гра ђе на, по вр сти кро ва се о ске ку ће, по бро ју 
и об ли ку сто ли ца у про сто ри ји или по ору ђу за рад мо же да са зна 
о на чи ну жи во та и ра да и о кућ ној хи је рар хи ји не ка да шњих уку ћа-
на, као и о ве ро ва њи ма, оби ча ји ма, на ви ка ма или умет нич ким 
скло но сти ма љу ди ко ји су жи ве ли на тим про сто ри ма. Ме ђу тим, 
ка ко при ме ћу је ин жи њер Ми ла Ву ко вић, по јам „ет но“ мо ра се па-
жљи во и план ски при ме њи ва ти у се о ском ам би јен ту и тра ди ци о-
нал ном на род ном гра ди тељ ству, јер је у не ким слу ча је ви ма при ме-
тан рас ко рак из ме ђу псе у до-тра ди ци о нал ног гра ди тељ ства и 
ис кре не љу ба ви пре ма тра ди ци ји и кул тур ној за о став шти ни. Ипак, 
ет но-се ла, ку ће и му зе ји као сво је вр стан вид (ре)ин вен ци је му зеј-
ске ан тро по ло ги је пред ста вља ју се ри ју иза зо ва за ака дем ско про у-
ча ва ње и под у ча ва ње, мо гућ ност за ту ри стич ке и кул тур не екс кур-
зи је, као и под сти цај за  кре а ти ван рад кул тур них про дук ци ја у 
да на шњим му зе ји ма.66)Очу ва ње кул тур ног иден ти те та не са мо да 
је кре а тив ни иза зов и за ве шта ње бу ду ћим ге не ра ци ја ма у сми слу 
спо не из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти, не го мо же да бу де и под-
сти цај за бо љу еко ном ску ак тив ност ка рак те ри стич ну за од ре ђе но 
ге о граф ско под руч је. У слу ча ју ру рал них под руч ја нај че шће је еко-
ном ска ак тив ност ве за на за по љо при вред ну и пре храм бе ну при-
вред ну гра ну. То је у слу ча ју стра те ги је ту ри зма и еко ном ског раз-
во ја по је ди них по љо при вред них ре ги о на у Фран цу ској по мо гло и 
на др жав ном ни воу да Фран цу ска по ста не дру га по ре ду из во зна 
си ла по љо при вред них про из во да у све ту и да се ње на ре пу та ци ја 
за сни ва на лук су зним про из во ди ма и га стро но ми ји.67) На дру гом 
кра ју све та, у слу ча ју ви со ко ра зви је не др жа ве као што је Ја пан, ко-
ли ко су по љо при вре да и тра ди ци о нал но ку ли нар ство ва жни за кул-
ту ру ка ко древ ног та ко и мо дер ног Ја па на68)по ка зу ју и из вор не ре-

65) Ми ла Ву ко вић, „Раз вој ет но-се ла“, 10. ја ну ар, 2008.; AGMagazin –Arhitektura i gra-
đevinarstvo бр. 39, http://ag ma ga zin.com/main/in dex.php?op tion=com_con tent&task=vi-
ew&id=30&Ite mid=28

66) Mary Bo u qu et, Academicanthropologyandthemuseum:backtothefuture, Berg hahn Bo oks, 
2001.

67) Sa rah Blo wen, Ma rion De mos si er, Je a ni ne Pi card,(Ур.) RecollectionsofFrance:memories,
identities andheritage in contemporaryFrance, Berg hahn Bo oks, New York and Ox ford, 
2000, стр. 1-5; 146-147.

68) Ant hony Ra usch, „Ca pi ta li zing on Cre a ti vity in Ru ral Are as: Na ti o nal and Lo cal Bran ding in 
Ja pan”, JournalofRuralandCommunityDevelopment, 4, 2, 2009, стр. 65-76: ко ји је по знат 
по ви со ко ква ли тет ној и ра зно вр сној га стро ном ској по ну ди за сно ва ној на ло кал ним пре-



СањаШуљагић Улогаинституцијаукултурномиекономском...

239

чи и фра зе у ја пан ском је зи ку wasshoku(„ја пан ска хра на/ку хи ња“), 
ко ји ма се раз гра ни ча ва ју тра ди ци о нал на је ла од рас по стра ње них 
уве зе них је ла из ку хи ња са ра зних стра на све та,  kyoudo ryouri
(„ло кал ни ку ли нар ски спе ци ја ли те ти“) и слич но.69)Ви ше де це ниј-
ски и ви ше ве ков ни на по ри ја пан ских по љо при вред ни ка да у сво-
јим ме сти ма и ре ги ја ма ши ром Ја па на уз го је пре храм бе не про из во-
де или го ве ди ну нај ви шег ква ли те та до при не ли су то ме да се ди ње 
са се вер ног ја пан ског остр ва Хо ка и до или го ве ди на из Ко бе-а да-
нас свр ста ва ју ме ђу нај ску пљу и нај ква ли тет ни је пре храм бе не 
про из во де у све ту. Ло кал ни пре храм бе ни про из во ди та ко ђе пред-
ста вља ју око сни цу је лов ни ка у аутох то ном ту ри стич ком кон цеп ту 
од се да ња у ја пан ским тра ди ци о нал ним ryokan („пре но ћи ште за 
пут ни ке“) хо те ли ма и мо те ли ма.70)Та ко тра ди ци о нал но бун де ве из 
Ока ја ме, ја бу ке из На га на, кру шке из То то ри ја и дру ги пре храм бе-
ни про из во ди пред ста вља ју лич ни,  ло кал ни и ре ги о нал ни пред мет 
по но са по љо при вред ни ка у Ја па ну. У Евро пи се при ме ри тра ди ци-
је уз га ја ња по љо при вред них про из во да са атри бу том ло кал ног и 
ре ги о нал ног пред ме та по но са мо гу на ћи у Фран цу ској, Не мач кој, 
Шпа ни ји, Ита ли ји или у Хр ват ској, где су че сто тра ди ци о нал но 
све ште ни ци и ча сне се стре у ма на сти ри ма и се ља ци-по љо при-
вред ни ци са ра ђи ва ли у очу ва њу ста рих на род них ре це па та у про-
из вод њи по вр ћа и во ћа, на пи та ка од ле ко ви тих тра ва или тра ди ци-
о нал них кек са и ко ла ча.71) У Ср би ји број не при ли ке за 
ус  по ста вља ње про фи та бил не спре ге ло кал ног ку ли нар ства, ту ри-
зма, мар ке тин га и ме диј ске про мо ци је пру жа чи ње ни ца да се кроз 
исто ри ју у њој тра ди ци о нал но уз га ја ла и при пра вља ла здра ва и 

храм бе ним про из во ди ма, „брен ди ра ње“ ло кал них про из во да би ло је ори ги на лан на чин 
да се у зе мљи про фи та бил но по ве жу ло кал ни и ре ги о нал ни про из во ди по љо при вре де, 
ри бар ства и сто чар ства са ту ри змом, мар ке тин гом, са о бра ћа јем и умет нич ком по ну дом 
на др жав ном ни воу и да по ста ну по зна ти и у свет ским окви ри ма.

69) О то ме оп шир ни је ви де ти у књи зи Ka tarzyna Jo an na Cwi ert ka, ModernJapanesecuisine:
food,powerandnationalidentity,Re ak tion Bo oks Ltd, Gre at Bri tain, 2006. 

70) У скло пу ја пан ских ryokan хо те ла и мо те ла оби чај је да се гост окре пи у ло кал ном из-
во ру тер мал не во де и да му се по ну де ку ли нар ски спе ци ја ли те ти ка рак те ри стич ни за то 
под руч је у тра ди ци ји ло кал ног фол клор ног ам би јен та.

71) Де ан Си нов чић, Жељ ко Ро го шић, Ма ри на Би луш, „Еуро па глад на пр шу та и ра ки је“, 
Nacional,бр. 594, 04.03. 2007.: Ча сне се стре из бе не дик тан ског ма на сти ра на остр ву 
Па гу са чу ва ле су до да нас три сто ти не ду гу тра ди ци ју пра вље ња аутох то ног дво пе ка-
ко ла ча ба шко ти на. Та ко ђе, иако се сма тра да је се о ско за дру гар ство на ста ло у Шкот ској 
и Вел су од 1761. го ди не па на да ље, за бе ле же но је да су 1552. го ди не гла го ља ши из 
По љи ца бе же ћи пред Тур ци ма до спе ли у до ли ну Бла ца на Бра чу и та мо осно ва ли не ку 
вр сту пр ве по љо при вред не за дру ге. У њој су ста ре ши не све ште ни ци и све тов ња ци ор-
га ни зо ва ли по сло ве се ља ци ма (те жа ци ма) да уз га ја ју ов це, во ло ве и ма зге и про из во де 
ма сли но во уље, ви но и мед. (Оп шир ни је ви де ти у Ми ло рад Би бић Мо сор,„Јо шко Ни-
ско та: Ма сли на је као мај ка, а ло за је као же на!“,SlobodnaDalmacija,29.03.2009, Сплит)
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уку сна ор ган ска хра на. Да нас се та ква хра на пред ста вља на го то во 
свим тра ди ци о нал ним ту ри стич ким се о ским свет ко ви на ма и ва ша-
ри ма ши ром Ср би је72). У ет но-ку ћа ма та ква хра на се слу жи у ам би-
јен ту руч но тка них тра ди ци о нал них ћи ли ма као што су, на при мер, 
по зна ти пи рот ски и пе штер ски ћи ли ми, са ша ра ма и де та љи ма ко ји 
су ка рак те ри стич ни за од ре ђе на ге о граф ска под руч ја. У за ви сно-
сти од ге о граф ског под руч ја пра ве се чо бан ски сир бел муж или  
сир кач ка ваљ, јаг ње ћа чор ба са Ста ре Пла ни не, ма ли на из Ари ља, 
пр шут са Зла ти бо ра, хељ да и сир са Пе ште ра, „пе гла на ко ба си ца“ 
од ов чи јег, ко зјег и коњ ског ме са из Пи ро та и мно ги дру ги спе ци ја-
ли те ти.73)У скло пу при вред не, уго сти тељ ске, ту ри стич ке и тр го-
вач ке по ну де мо гу се осми сли ти и ме диј ски ши ре про мо ви са ти и 
са чу ва ни ре цеп ти је ла из ку ва ра са дво ра кра ље ва Ра до сла ва, Ми-
лу ти на, Ду ша на и Уро ша из кра љев ске ди на сти је Не ма њић из пе-
ри о да од XII до XIV ве ка.74) Бо га та кул тур на ба шти на, ко ја је ви-
дљи ва већ и на са мом при ме ру ку ли нар ства и уго сти тељ ства, да је 
ве ли ке мо гућ но сти да се ља ци-по љо при вред ни ци у са рад њи са на-
уч ни ци ма, ет но гра фи ма, ет но ло зи ма, исто ри ча ри ма, ан тро по ло зи-
ма, мај сто ри ма ку ли нар ства, но ви на ри ма и ме диј ским по сле ни ци-
ма, струч ња ци ма за мар ке тинг, при вред ни ци ма, тр гов ци ма, 
ди зај не ри ма, слу жбе ни ци ма ло кал них са мо у пра ва, ра зним ло кал-
ним по сле ни ци ма, ту ри стич ким  ор га ни за ци ја ма на ло кал ном и др-
жав ном ни воу као  и ми ни стар стви ма, за ми сле и оства ре је дин-
стве ну кул тур но-га стро ном ско-ту ри стич ку по ну ду ко ја би би ла 
ин те ре сант на не са мо за љу де из Ср би је и ди ја спо ре не го и за ту ри-
сте и по тро ша че ши ром све та. То би мо гао да бу де је дан од зна чај-
них ко ра ка у вра ћа њу до сто јан ства и сми сла за ни ма њу по љо при-
вред ни ка ко ји би дао но ве мо гућ но сти за ан га жо ва ње ло кал них и 
др жав них ин сти ту ци ја, фир ми и по је ди на ца у кул тур ном и еко ном-
ском раз во ју ру рал них под руч ја Ср би је. Да се ова ква иде ја не би 
све ла са мо на по је ди нач не успе шне при ме ре на ста ле као по сле ди-
ца ен ту зи ја зма, вр ло је ва жно да се успе шно из ра де сту ди је из во-
дљи во сти и осми сли мар ке тин шки и про мо тив ни при каз ова кве 

72) Сто јан То до ро вић,„Па стир ске све ча но сти под Ми џо ром“, Политика, 14.05.2008, Бе о-
град

73) Алек сан дар Ћи рић,„Пи рот ски кач ка ваљ пра ве Ни шли је“, Press, 23. 09. 2008, Бе о град 

74) Мо мир Ча бар ка па,„Цар ска тр пе за Не ма њи ћа“, Вечерњеновости, 5. av gust 2007, Бе о-
град: По ред мле ка и млеч них про из во да, пре све га си ра и ско ру па (ко ји су уз ки се ли ку-
пус аутох то ни пре храм бе ни про из во ди из Ср би је) при пре ма ли су се ри ба и раз не вр сте 
во ћа, по вр ћа,жи та ри ца и пе че ња на аутох тон на чин, уз за чи не као што су мај чи на ду ши-
ца, ми ро ђи ја, ка ран фи лић и пи ћа као што је до ма ће пи во „ало ви на“ и ме до ви на (ви но 
од ме да). Са чу ва ни су и ре цеп ти је ла ко ји ма се хра ни ло обич но ста нов ни штво – раз не 
вр сте хле ба од пше нич ног или ра же ног бра шна, чо бан ски па суљ, мед, пе чур ке, ку пи не, 
бо ров ни це, дуд  и раз не вр сте ме са, во ћа и по вр ћа.



СањаШуљагић Улогаинституцијаукултурномиекономском...

241

иде је, а пре све га да се пре ду зму кон крет ни ин сти ту ци о нал ни по-
те зи у ци љу по бољ ша ња ста ња у еко но ми ји и кул ту ри у др жа ви 
уоп ште. 

SanjaSuljagic

THEROLEOFINSTITUTIONSINCULTURAL
ANDECONOMICDEVELOPMENT
OFRURALAREASOFSERBIA

Summary
In this pa per aut hor pre sen ted va ri o us ca u ses for stag na tion 

and bac kward ness of pe o ple’s li fe in ru ral are as of Ser bia. The aut-
hor analyzed the fact that thro ug ho ut hi story Ser bia has been ma inly 
an agra rian sta te and yet the sta tus and ran king of Ser bian pe a sants 
(in par ti cu lar the sta tus and ran king of the plo ug hmen and stock-bre e-
ders) in terms of the ir li fe stan dard and bac kgro und has re ma i ned very 
low in ge ne ral. Using a hi sto ri cal nar ra tion and com pa ra ti ve met hod of 
analysis the aut hor un der li ned fol lo wing ca u ses that ha ve ob struc ted 
sub stan tial de ve lop ment of ru ral are as in the sta te - low le vel of li te-
racy of the pe a sants, the ir po li ti cal eli tes fo cu sing on mu tual po li ti cal 
strug gles in stead of cre a ting en vi ron ment for even sub stan tial de ve lop-
ment in the sta te sin ce the be gin ning of cre a tion of mo dern ci vil sta te in 
ni ne teen cen tury and pro blem of un fi nis hed in fra struc tu re thro ug ho ut 
the sta te. The aut hor un der li ned cur rent trend of po pu la rity of so-cal led 
„et hno-vil la ges“ and „et hno-mu se ums“ as the in sti tu ti ons of cul tu re in 
the ru ral are as of the sta te. In the con text the aut hor sug ge sted the ir (re)
con struc tion along with cre a tion of so me new pro jects in the fi eld of 
lo cal ga stro nomy and bran ding of cer tain to u rist re gi ons and the ir ori-
gi nal agri cul tu ral pro ducts as so me sort of op por tu nity for sti mu la tion 
of sub stan tial de ve lop ment in the ru ral re gi ons. Ci ting si mi lar po si ti ve 
exam ples in de ve lo ped sta tes the aut hor ar gued that such in sti tu ti ons 
and pro jects co uld pro vi de ap pro pri a te en vi ron ment for en rol lment of 
the pe a sant po pu la tion in eco no mic ac ti vi ti es in ru ral re gi ons as so me 
sort of a spe ci fic up gra de of tra di tion and a way of mo der ni za tion of the 
ru ral re gi ons in the sta te.
Key Words: even su sta i na ble de ve lop ment, de po pu la tion, agri cul tu ral re forms, 

in sti tu ti o na li za tion, or ga nic food, et hno-vil la ges, tra di ti o nal ga-
stro nomy
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Abstract
In this text “The Ro le of In sti tu ti ons in Cul tu ral and Eco no mic 

De ve lop ment of Ru ral Are as in Ser bia” aut hor analyzed stag na tion and 
de cay of li fe stan dard in ru ral are as of Ser bia in a pe riod lon ger than 
fifty years. Using hi sto ri cal nar ra tion and com pa ra ti ve met hod of analy-
sis aut hor un der li ned that the ca u se of the pro blem in qu e sti on has not 
been only une ven de ve lop ment of eco nomy in the sta te and its geo-po li-
ti cal po si tion, but al so a so cial nor ma ti ve va lue system and who le po li-
ti cal, cul tu ral and eco no mic po li tics and stra tegy for de ve lop ment of the 
sta te and so ci ety. Alt ho ugh thro ug ho ut hi story Ser bia has been ma inly 
an agra rian sta te and even no wa days al most one half of to tal po pu la-
tion has been li ving in ru ral are as of the sta te, the sta tus and ran king of 
the pe a sants (in par ti cu lar the sta tus and ran king of the plo ug hmen and 
stock-bre e ders) has re ma i ned low. Con si de ring very bad cir cum stan ces 
for per so nal and in sti tu ti o nal de ve lop ment in the li fe of the pe a sants in 
ge ne ral, as pre sen ted by sta ti sti cal da ta in the text, the ir pro spects for 
bet ter fu tu re ha ve not re ma i ned very bright ones. The aut hor of the text 
pre sen ted opi ni ons of le a ding so ci o lo gists and agro-eco no mists re la ted 
to cur rent and fu tu re stra tegy of de ve lop ment of ru ral are as in Ser bia 
and by the use of com pa ra ti ve met hod in  analysis of po si ti ve hi sto ri cal 
exam ples of ru ral de ve lop ment in de ve lo ped world sta tes the aut hor 
sup por ted the opi ni ons of the abo ve-men ti o ned re se ar ches that the stra-
tegy sho uld ta ke in to ac co unt lo cal re so ur ces and ini ti a ti ves and sup port 
edu ca tion and im pro ve ment of li ving and wor king con di ti ons of the 
lo cal po pu la tion.

Fol lo wing such in tro duc tory analysis of cur rent bad sta te of af-
fa irs in the fi eld of agri cul tu re in ru ral are as, the aut hor analyzed main 
ca u ses for slow de ve lop ment of ru ral are as in Ser bia sin ce the ti me of 
esta blis hment of mo dern Ser bian sta te by stan dards of de ve lo ped Euro-
pean sta tes in ni ne te enth cen tury. The aut hor un der li ned that it was low 
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per cent of li te racy of the pe a sants in ru ral are as, the lack of con sen sus 
among po li ti cal par ti es in the ni ne teen cen tury due to the ir po li ti cal dif-
fe rent po li ti cal at ti tu des and al so the ne glect of the need for bu il ding 
in fra struc tu re thro ug ho ut who le sta te  in that ti me that ca u sed slow de-
ve lop ment of ru ral are as in that pe riod. Af ter pre sen ta tion of main pro-
blems in the fi eld of agri cul tu re in twen ti eth cen tury as well, such as va-
ri o us po li ti cal and eco no mic ex pe ri ments im po sed on the pe a sants and 
the ir con se qu ent mi gra ti ons to the ci ti es in the sta te and fo re ign sta tes, 
the aut hor analyzed cre a tion and the me dia pre sen ta tion of spe ci fic cul-
tu ral ste re otypes re gar ding both the li fe of the pe a sants that re ma i ned 
li ving in ru ral are as and the li fe of the pe a sants-tur ned ci ti zens in the ir 
new ur ban set tle ments. The aut hor un der li ned that in the post-Se cond 
World War pe riod, and in par ti cu lar in the pe riod of last two de ca des, 
so me most edu ca ted ci ti zens who co uld ha ve hel ped cul tu ral and eco-
no mic de ve lop ment of the pe o ple in ru ral are as ha ve fa i led to do so due 
to so cial pro blems such as the me dia and edu ca ti o nal ne glect of the li fe 
in ru ral are as, mi gra ti ons of young pe o ple and the lack of in sti tu ti o nal 
and in di vi dual eco no mic and cul tu ral in vest ment in sub stan tial ru ral 
de ve lop ment. 

In fi nal part of the text the aut hor pre sen ted exam ples of a po si ti-
ve ima ge-cre a tion in ca se of suc cessful ru ral to u rist spots and a cre a tion 
of po si ti ve bran ding of agri cul tu ral pro ducts such as or ga nic food in de-
ve lo ped sta tes wor ldwi de. In the sta tes with de ve lo ped to u rist in du stry 
the se suc cessful ca ses of bran ding ha ve im plied un der li ning of po si ti ve 
lo cal and re gi o nal fe a tu res re la ted to lo cal agri cul tu ral food and ot her 
lo cal at trac ti ons and the ir ap pro pri a te me dia pro mo tion. The aut hor al so 
un der li ned emer gen ce and re-di sco very of tra di ti o nal mu se ums and cul-
tu ral in sti tu ti ons both in Ser bia and in the world, such as in di vi dual and 
to u rist-re la ted et hno-vil la ges and ho u ses that co uld be used and pro mo-
ted for pur po se of su sta i na ble de ve lop ment with ap pro pri a te back-up of 
agri cul tu re and sub-agri cul tu re re la ted in sti tu ti ons and re so ur ces. In the 
con text the aut hor pre sen ted pos si ble co o pe ra tion of the in sti tu ti ons and 
re so ur ces in the fi eld of tra di ti o nal ga stro nomy, et hno graphy, to u rism, 
tra de, con struc tion and de sign in du stry, tran spor ta tion and ot her types 
of in du stry for pur po se of fu tu re eco no mic de ve lop ment in ru ral are as.
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ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ И 
ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

ГоранМилошевић
Криминалистичко-полицијскаакадемија-Београд

ЕКОНОМСКАКРИЗАКАОФАКТОР
УГРОЖАВАЊАБЕЗБЕДНОСТИСРБИЈЕ

Сажетак
Ин стру мен ти угро жа ва ња ви тал них вред но сти дру штва у од-

но су на ра ни ји пе ри од оста ли су исти, са мо су се про ме ни ли мо да-
ли те ти де ло ва ња. То зах те ва при ме ну од го ва ра ју ћих ин стру ме на та 
су прот ста вља ња ко ји се мо ра ју за сни ва ти на ја ча њу еко ном ске сна ге 
др жа ве. 

Ве за из ме ђу еко но ми је и без бед но сти је нај ја сни је из ра же на 
кроз ме ђу за ви сност при ба вља ња и рас по ре ђи ва ња еко ном ских ре-
сур са у ци љу успе шног функ ци о ни са ња др жа ве у оства ри ва њу си-
сте ма без бед но сти.У усло ви ма еко ном ске кри зе ко ја је за хва ти ла 
све обла сти на шег жи во та и ра да, очу ва ње без бед но сти се на ме ће 
као при о ри тет и услов оп стан ка.
Кључ не ре чи: еко но ми ја, без бед ност, бу џет, еко ном ска без бед ност, еко-

ном ска кри за
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Не у ре ђе ност, не ста бил ност и ме ђу на род на еко ном ска за ви-
сност, од ли ке су еко ном ског ам би јен та Ср би је на по чет ку 21. ве ка. 
Стаг на ци ја и ра зо ре на при вре да, рат и санк ци је, ко руп ци ја и кри-
ми на ли тет, не за по сле ност и си ро ма штво, не ми нов но су на мет ну ли 
по тре бу про на ла же ња но вих ме ха ни за ма ја ча ња при вре де, али и 
из град њу но вих ин стру ме на та у нај ра зли чи ти јим обла сти ма на шег 
жи во та. До не то је низ за кон ских про је ка та, ко ји ма су уре ђе не раз-
ли чи те обла сти дру штве ног жи во та, као и област без беднoсти.  

Оства ру ју ћи сво ју при мар ну уло гу заш титe др жа ве и гра ђа-
на, без бед но сне струк ту ре су по ста ле услов и сто жер др жав но сти 
и устав но сти, га рант ста бил но сти др жа ве и дру штва и услов по-
сто ја њадр жа ве без анар хи је. Ор га ни за ци ја си сте ма без бед но сти је 
ус по ста вље на на тај на чин да се по сло ви без бед но сти и сви дру ги 
по сло ви оба вља ју функ ци о нал но и ефи ка сно на чи та вој те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је. Основ ни циљ ова квог на чи на ор га ни за ци је 
и функ ци о ни са ња је оства ри ва ње што пот пу ни је лич не и имо вин-
ске без бед но сти гра ђа на, ста би лан јав ни ред и мир и омо гу ћа ва ње 
оства ри ва ња Уста вом и за ко ни ма утвр ђе них пра ва гра ђа на.

ПОЈАМБЕЗБЕДНОСТИ

1. Сва ко дру штво је има ло и има свој си стем за шти те дру-
штве них од но са и вред но сти. У пр во бит ној за јед ни ци, чла но ви 
за јед ни це су оба вља ли све за јед нич ке по сло ве, те је и си стем за-
шти те био под ре ђен за јед нич ким ци ље ви ма. Ме ђу тим, са по ја вом 
др жа ве на ста ла је по тре ба за но вим си сте мом за шти те.

По ја ва при ват не сво ји не и по де ла дру штва на кла се и но ве 
дру штве не вред но сти, на мет ну ли су про ме ну по сто је ћег си сте ма 
за шти те. По сма тра но кроз исто ри ју, објек ти за шти те би ли су лич-
ност чо ве ка, ње гов ин те гри тет, сво ји на и на кра ју др жав на те ри-
то ри ја и за ко ном утвр ђе но дру штве но уре ђе ње. Иако су објек ти 
за шти те то ком исто ри је људ ског дру штва оста ли углав ном исти, 
основ на ка рак те ри сти ка си сте ма за шти те се бит но ме ња ла. 

Др жа ва је да нас у пот пу но сти пре у зе ла на се бе си стем за-
шти те ви тал них вред но сти дру штва. Она за штит ну функ ци ју 
оства ру је де лат но шћу др жав них ор га на. Вој ска и по ли ци ја су ду го 
би ле основ не по лу ге за шти те др жа ве и ње них гра ђа на. Вре ме ном, 
по ред вој ске и по ли ци је не ки за да ци за штит ног ка рак те ра по ве ре-
ни су и дру гим др жав ним ор га ни ма – су ду, ту жи ла штву, ца ри ни и 
др. У том сми слу, да би се ин те гри сао, осми слио и по ја чао уку пан 
ути цај за штит не функ ци је, као и да би за штит на ком по нен та би ла 
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си сте ма ти зо ва на у за себ ну це ли ну, ус по ста вља се уре ђен си стем – 
си стем без бед но сти.1) 

У те о ри ји не по сто ји је дин ствен став у по гле ду ту ма че ња 
пој ма без бед но сти. По сто је ми шље ња да је без бед ност ор га ни за-
ци ја, од но сно да су то слу жбе без бед но сти ко је вр ше без бед но сне 
за дат ке, али и да је без бед ност функ ци ја др жа ве: „Без бед ност је 
не раз двој ни атри бут др жа ве и под ра зу ме ва вр ше ње по сло ва без-
бед но сти, ра ди за шти те од ре ђе них вред но сти, без об зи ра на дру-
штве но уре ђе ње, по ли тич ки си стем и об лик вред но сти. Функ ци ја 
без бед но сти и ор га ни за ци ја без бед но сти чи не си стем без бед но-
сти“.2) 

По ла зе ћи од раз ли чи тих при сту па у де фи ни са њу пој ма без-
бед но сти, ипак се мо гу из дво ји ти од ре ђе не ка рак те ри сти ке ко је 
од ре ђу ју тер мин без бед но сти. Ве ћи на ауто ра сма тра да је без бед-
ност функ ци ја др жа ве, ста ње и ор га ни за ци ја. Са аспек та објек та 
за шти те, без бед ност мо же мо по сма тра ти као: др жав ну, вој ну, јав ну 
и при ват ну.

Др жав на без бед ност, као об лик ин те грал не без бед но сти зе-
мље, чи ни си стем и прак су пред у зи ма ња ме ра и ак тив но сти на 
спре ча ва њу де лат но сти ко је ди рект но угро жа ва ју не за ви сност, те-
ри то ри јал ну це ло куп ност и од брам бе ну спо соб ност зе мље, под ри-
ва ју си стем др жав ног устрој ства и вла сти, од брам бе не спо соб но-
сти и еко ном ске осно ве др жав ног и дру штве ног уре ђе ња зе мље, 
раз би ја ју по ли тич ко је дин ство и ми ни мум по ли тич ке са рад ње и 
ме ђу соб не то ле ран ци је глав них по ли тич ких сна га у зе мљи од ко-
јих за ви си ње на уну тра шња ста бил ност.3) 

Област јав не без бед но сти чи ни си стем (ор га ни за ци ју) и 
прак су оства ри ва ња јав ног по рет ка и оне мо гу ћа ва ња сва ког об ли-
ка про тив прав ног де ло ва ња и де ло ва ња фи зич ким на си љем. Јав на 
без бед ност је усме ре на на ус по ста вља ње та кве дру штве не ста бил-
но сти у ко јој ће про тив прав но на ру ша ва ње основ них пра ва гра-
ђа на и не ги ра ње основ них чи ни ла ца јав ног по рет ка ак ти ма са мо-
вла шћа и фи зич ког на си ља би ти су зби ја ни у пот пу но сти (што је 
иде ал) или све де ни на што је мо гу ће ма њу ме ру (што је ре ал но 
оства рив до мет).4) 

1) Љ. Ста јић, Ч. Ги ла но вић, Основибезбедности, Бе о град, 1994, стр. 24.

2) С. Ко ва че вић, ОсновисистемаДСЗ, Бе о град, 1980, стр.14.

3) М. Ла зо вић, В. Ми ло ше вић, С. Ми ло је вић, Средства и тактика полиције, Бе о град, 
2002, стр. 86-87.

4) М. Ла зо вић, В. Ми ло ше вић, С. Ми ло је вић, цит.де ло, стр. 86-87.
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Под вој ном без бед но шћу под ра зу ме ва мо си стем ме ра и рад-
њи усме ре них на без бед ност и за шти ту функ ци ја вој но ор га ни за ци-
о ног си сте ма у ми ру и ра ту.

При ват на (кор по ра тив на) без бед ност је план ска, ор га ни зо-
ва на и на за ко ну за сно ва на са мо стал на или за јед нич ка де лат ност 
и функ ци ја ор га ни за ци ја, при ват них и/или про фе си о нал них аген-
ци ја, усме ре них на соп стве ну за шти ту или за шти ту дру гих, као и 
за шти ту од го ва ра ју ћих ли ца, про сто ра, обје ка та, по сло ва ња или 
де лат но сти, а ко ји ни су по кри ве ни екс клу зив ном за шти том др жав-
них ор га на.5)

2. Да би се без бед ност оства ри ва ла, нео п ход но је да др жа-
ва пре ко сво јих ор га на уре ђу је и обез бе ђу је ову област др жав не 
ак тив но сти, тј. да до но си и из вр ша ва за ко не и дру ге про пи се ко ји 
се од но се на без бед ност. С об зи ром на то да се прав на ре гу ла ти ва 
увек од но си на љу де и усло ве, то зна чи да је уре ђи ва ње без бед но-
сти, у ства ри, уре ђи ва ње осо бе них дру штве них од но са – у „обла-
сти без бед но сти“.6) 

У окви ру по зи тив них про пи са Ре пу бли ке Ср би је ни је бли же 
де фи ни сан по јам без бед но сти. Устав, за ко ни и дру ги под за кон ски 
ак ти, са мо на во де по сло ве и за дат ке, од но сно уре ђу ју област без-
бед но сти, без ја сног од ре ђе ња пој ма. С тим у ве зи, ука за ће мо са 
аспек та без бед но сти на не ка устав на ре ше ња Ре пу бли ке Ср би је: 

– су ве ре ност др жа ве – у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је ја сно 
сто ји да је Ср би ја су ве ре на др жа ва;

– те ри то ри ја Ре пу бли ке Ср би је је је дин стве на и нео ту ђи-
ва;

– не по вре ди вост др жав не гра ни це – o про ме ни гра ни це 
Ре пу бли ке Ср би је од лу чу ју гра ђа ни ре фе рен ду мом;

– гра ђа ни су јед на ки у пра ви ма и ду жно сти ма и има ју јед-
на ку за шти ту пред др жав ним и дру гим ор га ни ма, без 
об зи ра на ра су, пол, ро ђе ње, је зик, на ци о нал ну при пад-
ност, ве ро и спо вест, по ли тич ко или дру го уве ре ње, обра-
зо ва ње, со ци јал но по ре кло, имов но ста ње или ко је лич-
но свој ство;

– жи вот чо ве ка је не при ко сно вен; сло бо да чо ве ка је не-
при ко сно ве на;

– не по вре ди вост ста на;

5) Оп шир ни је ви де ти у: Љ. Ста јић, Д. Пај ко вић, Си стем за шти те лич но сти и обје ка та, Но-
ви Сад, 2008.

6) С. Ми ле тић, Осно ви јав не без бед но сти, Бе о град, 2003. стр. 9.
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– пра во на од бра ну и пра во на бра ни о ца;
– на че ло за ко ни то сти – кри вич на де ла и санк ци је за учи-

ни о ца мо гу се од ре ди ти са мо за ко ном. Ни ко не мо же 
би ти сма тран кри вим за кри вич но де ло, док то не бу де 
утвр ђе но пра во сна жном суд ском од лу ком; 

– од бра на Ре пу бли ке Ср би је је пра во и ду жност сва ког 
гра ђа ни на;

– за бра ње но је де ло ва ње ко је има за циљ на сил но ме ња-
ње Уста вом утвр ђе ног по рет ка, на ру ша ва ње те ри то ри-
јал не це ло куп но сти и не за ви сно сти Ре пу бли ке Ср би је, 
кр ше ње Уста вом за јам че них сло бо да и пра ва чо ве ка и 
гра ђа ни на, иза зи ва ње и под сти ца ње на ци о нал не, ра сне 
и вер ске не тр пе љи во сти и мр жње.

ЕКОНОМИЈАИБЕЗБЕДНОСТ

На ци о нал на без бед ност и на ци о нал на еко но ми ја су две ме-
ђу соб но по ве за не и усло вље не обла сти. На ци о нал на без бед ност 
пред ста вља син те зу без бед но сти гра ђа на и др жа ве, као и до при нос 
др жа ве гло бал ној свет ској без бед но сти. Еко ном ска без бед ност је 
део на ци о нал не без бед но сти сва ке др жа ве. Еко ном ска моћ, при-
вред ни раст и раз вој и еко ном ска за ви сност, не сум њи во су де тер-
ми нан те са ко ји ма сва ка др жа ва на сту па при од ре ђе њу ме ђу на род-
не по ли тич ко-без бед но сне сце не.  

Еко но ми ја се ба ви про у ча ва њем на чи на и усло ва жи во та љу-
ди, њи хо вим кре та њи ма и по на ша њи ма у сва ко днев ним жи вот ним 
по сло ви ма. Oна се углав ном од но си на оне мо ти ве ко ји нај сна жни је 
и нај по сто ја ни је ути чу на чо ве ко во по на ша ње у по слов ном де лу ње-
го вог жи во та. Циљ еко но ми је је: да об ја сни на чин на ко ји дру штво 
до но си од лу ке о про из вод њи, по тро шњи и раз ме ни до ба ра; да пру-
жи са зна ња и од го во ре на пи та ња за што при вре да функ ци о ни ше, 
на чин на ко ји функ ци о ни ше, ка ко при вре да ре а гу је у про ме ње ним 
окол но сти ма, ка да ре а гу је и под ко јим усло ви ма. 

Ци ље ви и стра те ги ја еко ном ске по ли ти ке др жа ве усме ре ни 
су на пу ни и све ве ћи по тен ци јал при вре де. Она има за циљ от кла-
ња ње не до ста та ка ко ји су до ве ли до по ре ме ћа ја и по нов но ус по-
ста вља ње урав но те же но сти и ста бил ност при вред ног ста ња. Ко-
ри сте ћи се ра зним ме ра ма и ин стру мен ти ма, др жа ва, као но си лац 
еко ном ске по ли ти ке, сти му ли ше, усме ра ва и под сти че еко ном ски 
раст. Кроз еко ном ску по ли ти ку, др жа ва не сум њи во ства ра ам би-
јент ефи ка сног функ ци о ни са ња свих обла сти дру штве ног жи во та 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.247-269.

252

и ра да. Због то га мо же мо ре ћи да је при вред ни раст и раз вој на-
ци о нал не еко но ми је осно ва не са мо еко ном ске, већ и без бед но сне 
ста бил но сти.

У мо дер ном све ту при сут но је схва та ње да др жа ва мо же, ако 
се зду шно и искре но при хва ти за дат ка, да на пра ви све осим оног 
што је са мо по се би не мо гу ће.7) Ве ро ва ње у моћ др жа ве ви ше тре ба 
схва ти ти као на шу же љу, а не као ре ал ност. Др жа ва ни је све моћ на. 
Има про ма ша ја у вла ди ној по ли ти ци, али ти не у спе си усло ви ли су 
по ја чан на пор др жа ве, у же љи да се оства ре по ста вље ни ци ље ви. 
Са да шњост, али и бу дућ ност, зах те ва ак тив ну уло гу др жа ве и ње-
них ор га на, спрем ност и спо соб ност др жав них ор га на да на ра сле 
про бле ме ре ше бр зо и јед но став но. То сва ка ко зна чи спрем ност и 
спо соб ност си сте ма без бед но сти да од го во ри иза зо ви ма окру же ња 
из сво је над ле жно сти.

За да так на ци о нал не еко но ми је је сте при вред ни раст, али и да 
кроз фи нан сиј ски си стем оства ри при ба вља ње нов ча них сред ства 
за за до во ља ва ње од ре ђе них по тре ба у обла сти ра да јав не упра ве, 
дру штве них де лат но сти, при вре де и жи вот ног стан дар да. Оту да 
це ли ну фи нан сиј ских од но са у сфе ри еко но ми је јав них и дру штве-
них функ ци ја, мо же мо по сма тра ти као три ве ће по ве за не обла сти: 
фи нан си је при вред них су бје ка та (пред у зе ћа, ор га ни за ци је, уста но-
ве), оси гу ра ње и др жав не фи нан си је. 

Уло га др жав них фи нан си ја огле да се у спо соб но сти и мо ћи 
др жа ве да за до во љи јав не по тре бе гра ђа на и ко лек ти ви те та.8) Ра-
зно вр сност јав них по тре ба из и ску је по себ но ан га жо ва ње др жа ве, 
оли че но кроз рад од го ва ра ју ћих јав них те ла. Све јав не по тре бе мо-
же мо гру пи са ти у не ко ли ко ка те го ри ја: 

– функ ци о ни са ње еко ном ског и по ли тич ког си сте ма зе-
мље,

– ме ђу на род на без бед ност,
– на ци о нал на без бед ност,
– со ци јал на си гур ност гра ђа на,
– функ ци о ни са ње дру штве них де лат но сти, 
– еко ном ска по ли ти ка и при вред ни раз вој и
– ван ред не по тре бе гра ђа на и др жа ве.

7) П.А. Са му ел сон, Еко ном ска чи тан ка, За греб, 1975, стр. 102.

8) По тре бе ко је по је ди нац не мо же да за до во љи на ин ди ви ду а лан на чин, по сред ством тр-
жи шта, већ је за њи хо ву ре а ли за ци ју по треб но по сто ја ње др жа ве са свим ње ним ор га-
ни ма и ин сти ту ци ја ма, на зи ва ју се јав не по тре бе.
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Еко ном ски ре сур си др жа ве су огра ни че ни. На ци о нал на и ме-
ђу на род на без бед ност са мо су део др жав них по тре ба, ко је тре ба 
за до во љи ти из огра ни че них еко ном ских ре сур са. То зна чи да са мо 
је дан део еко ном ских ре сур са мо же би ти усме рен за област без-
бед но сти. 

Оства ре ње ци ље ва и за ко ном утвр ђе них над ле жно сти у 
окви ру си сте ма без бед но сти не мо гу ће је без аде кват них ма те ри-
јал но-фи нан сиј ских сред ста ва. Та до бра су ма те ри јал ни еле мент 
ор га ни за ци је си сте ма без бед но сти и мо же мо их по сма тра ти као 
тех нич ка и фи нан сиј ска сред ства. 

Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство од бра не 
и Без бед нсо сно-ин фор ма тив на аген ци ја, као ор га ни др жав не упра-
ве, оства ру ју, од но сно до би ја ју сред ства за рад из сво је над ле жно-
сти из бу џе та. Бу џет је план при хо да и рас хо да др жа ве, утвр ђен 
за од ре ђе ни пе ри од, ко ји обич но тра је го ди ну да на. Бу џет тре ба 
да обез бе ди сред ства ко ји ма се фи нан си ра ју три ка те го ри је јав них 
по тре ба: др жав не функ ци је, јав не слу жбе и ин тер вен ци је у при вре-
ди. У окви ру фи нан си ра ња др жав них функ ци ја на ла зи се и си стем 
фи нан си ра ња др жав не упра ве. Сво јом фи нан сиј ском де лат но шћу 
др жа ва обез бе ђу је нов ча на сред ства да би фи нан си ра ла функ ци о-
ни са ње сво је за ко но дав не, из вр шне и суд ске вла сти. Све опе ра ци је 
ње не за ко но дав не, из вр шне, управ не и суд ске вла сти мо гу се пред-
ста ви ти у бу џе ту у об ли ку раз ли чи тих став ки, тзв. јав них рас хо да, 
ко је су ис ка за не у нов цу.9)

Бу џет ски при хо ди рас по де љу ју се на бу џет ске ко ри сни-
ке сход но по тре ба ма. Ка ко се су бјек ти си сте ма без бед но сти Ср-
би је фи нан си ра ју бу џет ски, то зна чи да ће се сред ства за њи хов 
рад и функ ци о ни са ње из дво ји ти из бу џе та за ви сно од про це ње них 
по тре ба у да том тре нут ку. У за ви сно сти од оби ма фи нан сиј ских 
сред ста ва ко ја су на ме ње на си сте му без бед но сти, за ви си ће и обим 
на бав ке ма те ри јал но-фи нан сиј ских сред ста ва на ме ње них за њи хов 
рад.

Фи нан сиј ска сред ства до би је на рас по де лом бу џе та, су бјек ти 
без бед но сти ко ри сте за пла те за по сле них, ма те ри јал не тро шко ве, 
за на бав ку и одр жа ва ње опре ме, ин ве сти ци о но одр жа ва ње и ин ве-
сти ци је, струч но уса вр ша ва ње и шко ло ва ње ка дро ва, као и за дру ге 
пла ном утвр ђе не по тре бе. 

Тех нич ка сред ства ко ја ко ри сте су бјек ти си сте ма без бед но-
сти су број на и ра зно вр сна, ску па и на мен ска. Ко ри сти се ра зно вр-
сна опре ма за рад ад ми ни стра ци је и функ ци о ни са ње си сте ма ве зе, 

9)  Г. Ми ло ше вић, Мо не тар не и јав не фи нан си је, Бе о град, 2009, стр. 188.
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во зи ла раз ли чи тих на ме на, ра чу нар ска и те ле ко му ни ка ци о на опре-
ма, по себ ни уре ђа ји за рад спе ци јал них је ди ни ца и слич но. 

Сред ства за рад си сте ма без бед но сти су број на, ра зно вр сна и 
зах те ва ју по се бан при ступ, ду го роч но пла ни ра ње и про јек то ва ње. 
Мо ра се во ди ти ра чу на о вре мен ском ро ку њи хо ве екс пло а та ци је, 
али и о по тре би си стем ског пра ће ња и одр жа ва ња. Ме ђу тим, ако 
обим про јек то ва ног бу џе та ни је оства рен, ако др жа ва не при ку пи 
до во љан из нос јав них при хо да, то ће угро зи ти ди на ми ку фи нан-
си ра ња су бје ка та без бед но сти. На овај на чин, нео ства ри ва њем по-
треб ног ни воа бу џе та мо гу би ти угро же не ви тал не функ ци је си сте-
ма без бед но сти. 

ЕКОНОМСКАКРИЗАИПРИВРЕДНАДЕПРЕСИЈА

Са угро жа ва њем, као еко ном ском, по ли тич ком, при род ном или 
тех нич ком по ја вом су сре та ла су се сва дру штва и др жа ве. Не рав но-
мер ност раз во ја и еко ном ска за ви сност мо гу би ти узрок дру штве них 
су ко ба у окви ри ма јед не зе мље, али и из ме ђу др жа ва. Исто та ко, два 
свет ска ра та во ђе на су за ус по ста вља ње но вих еко ном ских сфе ра на 
ко ји ма се, уоста лом, у знат ној ме ри за сни ва и но ви свет ски по ре дак.10)  
Рат ни су ко би но ве исто ри је људ ског дру штва са мо по твр ђу ју на пред 
из не ти став, да је еко но ми ја узрок и осно ва по ла ри за ци је свет ског по-
рет ка и осно ва дру штве них су ко ба. Но ви свет ски по ре дак упра во је 
за сно ван на еко ном ској сфе ри и на сто ја њу „раз ви је ног за па да“ да за-
др жи или про ши ри еко ном ску по зи ци ју на уштрб „си ро ма шног ју га“. 

Сна га јед не др жа ве у ме ђу на род ним окви ри ма огле да се и 
кроз спро во ђе ње ин стру ме на та еко ном ске по ли ти ке ко ји ма се мо гу 
ре а ли зо ва ти и по ли тич ки ци ље ви. 

Пери о ди зна чај них со ци јал них пре ви ра ња у зе мљи мо гу усло-
ви ти да по ли тич ки циљ из би је у пр ви план код при ме не ме ра еко ном-
ске по ли ти ке. По ли тич ки ци ље ви се ни ка да или ве о ма рет ко отво ре но 
фор му ли шу. У спољ ној по ли ти ци др жа ва мо же при ме ни ти еко ном ске 
ме ре као сред ство при ти ска. Ово је по себ но по год на ме ра ка да су од-
но си ме ђу др жа ва ма ве о ма не ста бил ни. 

Еко ном ска кри за, пра ће на па дом при вред них ак тив но сти, 
ра стом не за по сле но сти, па дом жи вот ног стан дар да и свим дру гим 
не га тив ним по ја ва ма еко ном ског и по ли тич ког ам би јен та, не ми-
нов но има од ра за и на без бед но сни ам би јент на ше зе мље. 

10)  Љ. Ста јић, Осно ви без бед но сти, Бе о град, 1999, стр. 43.



ГоранМилошевић Економскакризакаофакторугрожавања...

255

Па ду при вред не ак тив но сти у на шој зе мљи до при не ле су и 
санк ци је Ује ди ње них на ци ја уве де не ма ја 1992. го ди не. У пр вим 
ме се ци ма на кон уво ђе ња санк ци ја, као њи хо ва ди рект на по сле ди-
ца, до шло је до па да ин ду стриј ске про из вод ње за 40%. Зва нич на 
и ре ги стро ва на спољ на тр го ви на па ла је на ни во од 10 до 15%, у 
од но су на ни во пре 1992. го ди не. Спољ на тр го ви на све ла се на ху-
ма ни тар ну по моћ и ин ди ви ду ал не слу ча је ве уво за хра не. Оста ло је 
пре пу ште но кр ши о ци ма санк ци ја и цр ном тр жи шту. 

Не га тив на ма кро е ко ном ска кре та ња уз из ве сне осци ла ци је 
ка рак те ри шу при вре ду Ср би је и по след њих де сет го ди на. Не га тив-
не тен ден ци је у при вре ди има ју ди рек тан од раз на ефе кат бу џе та, а 
ти ме и на ефе кат без бед но сне ста бил но сти Ср би је. Пад при вред не 
ак тив но сти не зна чи са мо ма њак бу џет ских сред ста ва, он зна чи и 
угро жа ва ње си гур но сти и ви тал них вред но сти гра ђа на и др жа ве 
Ср би је. 

За хва љу ју ћи при ва ти за ци ји ве ли ког бро ја пред у зе ћа, Ср-
би ја је 2006. го ди не, по ви си ни при ли ва стра них ула га ња би ла на 
тре ћем ме сту – ве ћи при лив ин ве сти ци ја има ле су Бу гар ска и Ру-
му ни ја. Ме ђу тим, озби љан про блем пред ста вља чи ње ни ца да се 
при лив стра них ди рект них ин ве сти ци ја у Ср би ји од ви ја ско ро ис-
кљу чи во кроз про цес при ва ти за ци је, а не пу тем зна чај ни јих green-
field про је ка та. Та ко ђе је при су тан и про блем ни ског ни воа ра ста 
ин ду стриј ске про из вод ње, што, с јед не стра не, узро ку је пад вред-
но сти и оби ма до ма ћег из во за, а с дру ге стра не, усло вља ва по раст 
не за по сле но сти. 

Табела111):Макроекономскииндикаториразвијеностиземаља
уокружењуза2006.годину

 
Земље

ГДП пер
цапи-
та (у$)

не за по сле ност
(у%)

Спољ ни дуг 
(у мил $)

БиХ 2.999,8 41,0 6.136,8
Цр на Го ра 3.425,6 19,7 866,7
Хр ват ска 9582,0 10,5 38.446,3
Ма ке до ни ја 3.113,1 36,0 2411,0
Ср би ја 3.834,7 26,0 19.606,0

 Са про сеч но ис пла ће них 42.000,00 ди на ра за ра да у 2010. го ди ни 
Ср би ја је на са мом дну ре ги о нал не ле стви це по пла та ма. Пре ма 
ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, пла те су у Ср би ји од 2001. до 2005. го-
ди не нај бр же ра сле у ју го и сточ ној Евро пи и до сти гле су ни во од 

11)  Из вор: EBRDTransitionReport2007,http://www.ebrd.com. 
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320 евра. Ову чи ње ни цу, при то ме, пра ти и озбиљ но упо зо ре ње – 
да су за ра де ра сле бр же не го про дук тив ност ра да и бру то до ма ћи 
про из вод. Тре ба ло би да го ди шњи при вред ни раст бу де нај ма ње 
осам про це на та да би Ср би ја мо гла да де ли то ли ке пла те, али и да 
у раз вој ном, ин ве сти ци о ном по гле ду не за о ста не за зе мља ма у ре-
ги о ну.

У на шој зе мљи пад ре ал них рас по ло жи вих сред ста ва до го-
дио се код свих со цио-еко ном ских ка те го ри ја до ма ћин ста ва. Пад 
стан дар да, по раст си ро ма штва, из ра же на еко ном ска не си гур ност, 
не из ве сност и не пер спек тив ност, са мо су не ке од ка рак те ри сти ка 
жи вље ња. Го то во 2,1 ми ли он љу ди или око 35% ста нов ни штва Ср-
би је је си ро ма шно, од но сно ни је у ста њу да за до во љи ми ни мал не 
по тре бе за ег зи стен ци јом. 

При вре да Ср би је је сте ви со ко за ду же на. Наш укуп ни спољ-
ни дуг из но си око 9 ми ли јар ди до ла ра. Ако се то ме до да из нос ста-
ре де ви зне штед ње, ко ја је та ко ђе де ви зни дуг, он да то пре ва зи ла-
зи за је дан ду жи вре мен ски пе ри од мо гућ ност на ше при вре де да 
из ми ру је на вре ме де ви зне оба ве зе. Под иде ал ним усло ви ма (под 
усло вом от пи са 50% спољ њег ду га), оста так би и да ље био ве ли ки 
те рет за на шу при вре ду. То је наш ду го роч ни про блем и ду го роч ни 
ге не ра тор ин фла ци је.12)

Ве ли ки обим уво за ко ји за до во ља ва ра сту ћу тра жњу до во-
ди до ви со ких спољ но тр го вин ских де фи ци та Ср би је. Тен ден ци ја 
ра ста спољ но тр го вин ског де фи ци та по себ но је уоч љи ва за 2007. и 
2008. го ди ну. Спољ но тр го вин ски де фи цит Ср би је у 2007. го ди ни 
из но сио је 9,5 ми ли јар ди до ла ра, што је по ве ћа ње од 41,2% у од-
но су на прет ход ну 2006. го ди ну.13) Из ра жен у еври ма, спољ но тр го-
вин ски де фи цит у 2007. го ди ни из но сио је 6,93 ми ли јар ди, што је 
по ве ћа ње од 29,2% у од но су на 2006. го ди ну. То ком 2007. го ди не 
из ве зе но је ро бе у вред но сти од 8,82 ми ли јар де до ла ра, што пред-
ста вља по ве ћа ње из во за од 37,3% у од но су на 2006. У по сма тра ном 
пе ри о ду уве зе но је ро бе за 18,35 ми ли јар ди до ла ра, што пред ста-
вља раст уво за у 2007. го ди ни од 39,3% у од но су на 2006. го ди ну. 
По кри ве ност уво за из во зом у 2007. из но си ла је 48,1%, и ма ња је у 
од но су на по кри ве ност у истом пе ри о ду 2006. го ди не, ка да је би-
ла 48,8%. На по ве ћа ње де фи ци та у ве ли кој ме ри ути че уки да ње 
ца ри на на увоз про из во да из Уни је, ко је ва жи од да на сту па ња на 

12) Када годишње отплате дугова прелазе 25% годишњег девизног прилива, та земља се 
сматра презадуженом.

13) Извор: Републички завод за статистику на дан 02.06.2009. године.
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сна гу Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу из ме ђу Европ-
ске уни је и Ср би је. 

Иако је за Ср би ју нај зна чај ни ји спољ но тр го вин ски парт нер 
Европ ска уни ја, про блем де фи ци та за на шу зе мљу је нај и зра же ни-
ји у тр го ви ни са Ру ском Фе де ра ци јом. Овај про блем на ста је због 
уво за енер ге на та, пре све га, наф те и га са, као и не до вољ ног ко-
ри шће ња Би ла те рал ног спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни од стра не 
на ших из во зни ка. Наш дру ги по ва жно сти парт нер су зе мље ЦЕФ-
ТА спо ра зу ма. Са овим зе мља ма Ср би ја има су фи цит у раз ме ни,14) 
ко ји је ре зул тат углав ном из во за по љо при вред них про из во да (жи-
та ри це и про из во ди од њих и раз не вр сте пи ћа).15) 

Про блем спољ но тр го вин ског де фи ци та је де тер ми ни сан ак-
ту ел ним тран зи ци о ним про бле ми ма. Ефи ка сно ре ше ње за по кри ће 
де фи ци та на ду ги рок су: ве ћи при лив стра них ди рект них ин ве сти-
ци ја, по ве ћа ње про из вод ње и уна пре ђе ње кон ку рент но сти из во за, 
али и ме ре  огра ни че ња до ма ће тра жње. 

Ана ли зе не ле гал не еко но ми је16) та ко ђе ука зу ју на ве ли ки 
обим си ве еко но ми је у Ср би ји. Ан ке та17) спро ве де на у 51 оп шти-
ни (40 у цен трал ном де лу Ср би је и 11 у Вој во ди ни) 2003. го ди не 
по твр ђу је на пред да ту кон ста та ци ју. Ре зул та ти су, уз све ме то до ло-
шке и дру ге ри зи ке, по ка за ле да се 26% про из во да ства ра у си вој 
еко но ми ји, а да од ра да на цр но жи ви око че твр ти не ста нов ни штва. 
Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 7 де лат но сти (про из вод ња ро бе, по-
љо при вре да, гра ђе ви нар ство, са о бра ћај, тр го ви на, уго сти тељ ство 
и ту ри зам и за нат ство), а ре зул та ти ана ли зе ан ке те су по ка за ли да 
је не ле гал на еко но ми ја нај и зра зи ти је при сут на у тр го ви ни – 36% 
при вред них ак тив но сти у тој де лат но сти, на дру гом ме сту је уго-
сти тељ ство и ту ри зам са 33%, а за тим сле ди за нат ство са 31,7%. 
Ана ли зе су, та ко ђе, ука за ле да је не при ла го ђен по ре ски си стем и 

14) Извоз Србије, за период јануар-април 2009. године, износи 705,4 милиона долара, а увоз 
је 334,5 милиона долара. Покривеност увоза извозом износи 210,9%.

15) Према одсецима Стандардне међународне трговинске класификације (СМТК) за пери-
од јануар-април 2009. године, у извозу највеће учешће имају: одећа (178 милиона дола-
ра); гвожђе и челик (167 милиона долара); житарице и производи од њих (135 милиона 
долара); обојени метали (116 милиона долара) и електричне машине и апарати (111 
милиона долара). Извоз ових пет одсека чини 31,1 % укупног извоза. 

16) Мисли се, пре свега, на анализе Института за међународну политику и при-
вреду 2002. године и Института Г17 2003. и 2004. године.

17) Анкета је спроведена у организацији Института Г17 „без намере да се из-
врши прецизна и квантитативна процена сиве економије, већ да се започне са 
њеном идентификацијом“ како би се надлежнима предложиле конкретне мере 
за њено увођењеу легалне токове.
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по ре ска по ли ти ка ме ђу нај ва жни јим узро ци ма по ја ве не ле гал не 
еко но ми је у Ср би ји18) 

Усло ви и окол но сти ко ји по го ду ју и омо гу ћу ју не ле гал ну 
еко но ми ју у на шој зе мљи су мно го број ни. Сви ови усло ви су од ве-
ли ког зна ча ја за ди на ми ку и обим не ле гал не еко но ми је, јер уко ли ко 
су ти усло ви по вољ ни ји за де лат ност ње них но си ла ца и уко ли ко 
омо гу ћа ва ју да се без не ких на ро чи тих те шко ћа оства ри не до зво-
ље на рад ња, а по себ но при кри је шпе ку ла тив но де ло ва ње, обим си-
ве еко но ми је би ће ве ћи и обр ну то. 

*
**

Све еко ном ске ак тив но сти љу ди ве за не су за њи хо ве по тре-
бе, ко је су број не и ра зно ли ке. Ра зно ли кост по тре ба усло вља ва 
број не и раз ли чи те ак тив но сти љу ди, људ ски рад, да би се про из-
ве ла до бра и услу ге, нео п ход на за за до во ље ње чо ве ко вих ин те ре-
са. За до во ље ње раз ли чи тих по тре ба зах те ва у усло ви ма рет ко сти 
ре сур са од ре ђе на сред ства - тро шко ве. Ако ана ли зи ра мо про из вод-
не мо гућ но сти др жа ве, до ла зи мо до за кључ ка да по ве ћа ње ула га-
ња сред ста ва у јед ну област, зах те ва сма ње ње ула га ња сред ста ва у 
дру гу област.

Циљ др жа ве је сте да оства ри и за до во љи раз ли чи те оп ште и 
за јед нич ке по тре бе по је дин ца, ко лек ти ви те та и за јед ни це. По тре бе 
у обла сти без бед но сти су ну жност и циљ сва ке дру штве не за јед ни-
це. Без без бед но сти не ма ста бил но сти дру штве ног си сте ма, а ти ме 
ни ста бил но сти еко ном ског си сте ма. 

Уко ли ко при вре да не оства ру је при вред ни раст и раз вој, уко-
ли ко кроз еко ном ску ак тив ност не ма но во ство ре не вред но сти, не-
ма ни еко ном ских ре сур са из ко јих др жа ва мо же оства ри ти сво ју 
уло гу. Сред ства за оства ре ње без бед но сних функ ци ја др жа ве аку-
му ли ра ју се у бу џе ту јед не зе мље. Ста би лан из вор при ти ца ња сред-
ста ва у бу џет је увек но во ство ре на вред ност. Ка да еко но ми ју јед не 
зе мље за хва ти ре це си ја, ка да при вре да бе ле жи пад свих ак тив но-
сти, та да не ма но во ство ре не вред но сти из ко је се мо гу по кри ти све 
функ ци је др жа ве. Др жа ва та да, сход но при ку пље ним сред стви ма, 
вр ши рас по ре ђи ва ње истих у скла ду са ис ка за ним јав ним по тре-
ба ма.

У усло ви ма оскуд них сред ста ва, др жа ва ће опре де ли ти знат-
но ма ње из но се за по тре бе оства ри ва ња број них функ ци ја, па и 
по тре ба из обла сти без бед но сне функ ци је. Не до ста так др жав них 
сред ста ва не ми нов но ства ра ам би јент сла бље ња еко ном ске мо ћи 

18) Б. Раичевић, Реинтеграција сиве економије и унапређење пословне климе у
Србији (Округли сто, Економски институт, 2002) – Порески аспекти.
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др жа ве, а ти ме, што је са аспек та др жа ве опа сни је, сла бље ње без-
бед но сне мо ћи.

GoranMilosevic

ECONOMICCRISISASANENDANGERING
FACTOROFSECURITYOFSERBIA

Summary
In stru ments en dan ge ring the vi tal va lu es of a so ci ety re ma i ned the 

sa me when com pa red to the ear li er pe riod, only the mo da li ti es of the ir 
fun cti o ning ha ve chan ged. This re qu i res the use of ap pro pri a te co un te rac-
ting in stru ments, which ha ve to be ba sed upon strengthe ning the eco no mic 
po wer of the co un try. 

The con nec tion bet we en the eco nomy and se cu rity is most cle-
arly ex pres sed thro ugh in ter de pen den ce bet we en col lec tion and al lo-
ca tion of eco no mic re so ur ces with the aim of ef fec ti ve fun cti o ning of 
the co un try in ac hi e ving the se cu rity system. In con di ti ons ca u sed by 
the eco no mic cri sis, which ha ve af fec ted all the are as of our li fe and 
work, pre ser va tion of se cu rity is im po sed as a pri o rity and a con di tion 
for sur vi val.
Key words: eco nomy, se cu rity, bud get, eco no mic se cu rity, eco no mic cri sis.
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ОД СЈА ЈА ДО ОЧА ЈА: КРИ ЗА ДР ЖА ВЕ И 
ПО У КЕ ИЗ ГРЧ КОГ И ИР СКОГ СЛУ ЧА ЈА

Са же так
Еко ном ска кри за из 2008. го ди не се са фи нан сиј ског тр жи-

шта пре ли ла на раз ли чи те сег мен те при вре де и дру штва. То ком 
про те кле го ди не му ти ра ла је у кри зу јав них фи нан си ја по је ди них 
европ ских зе ма ља, у пр вом ре ду Грч ке и Ир ске. У ра ду раз ма тра мо 
узро ке кри зе, по сле ди це кри зе и ан ти кри зне ме ре на на ци о нал ном 
и ме ђу на род ном ни воу. Циљ ра да је да се са гле да ју за јед нич ки фак-
то ри раз во ја кри зе и да се раз мо три да ли су они спе ци фич ни за од-
ре ђе не др жа ве и еко ном ска окру же ња или је реч о ис ку стви ма ко ја 
мо гу да по слу же као ге не рал но упо зо ре ње са вре ме ним др жа ва ма, 
па и Ср би ји.
Кључ не ре чи: Грч ка, Ир ска, Евро зо на, еко ном ска кри за, бу џет ски де фи-

цит, јав ни дуг.

Еко ном ска кри за, ко ја др ма свет од 2008. го ди не, ни је ни 
бли зу кра ја. Успо ре на при вред на ак тив ност, ви со ка це на и опре зни 
то ко ви ме ђу на род ног ка пи та ла, ви со ки бу џет ски де фи ци ти и јав-
ни ду го ви, ре корд не сто пе не за по сле но сти, ка рак те ри са ће свет ску 
при вре ду и у на ред ним го ди на ма. Док се ло ша еко ном ска сли ка 
и опа да ју ћи жи вот ни стан дард пре ли ва ју на по ли тич ки те рен, не 
по сто ји кон сен зус о ис прав ној ан ти кри зној еко ном ској по ли ти ци. 
Нај дра стич ни ја раз ли ка по сто ји из ме ђу САД и Европ ске уни је. 
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Док се у САД иде прав цем по ве ћа ња бу џет ског де фи ци та и јав ног 
ду га – у ци љу по спе ши ва ња фи нал не тра жње, у ЕУ се чи ни са свим 
су прот но – про мо ви ше се штед ња и оштро кре са ње бу џет ских де-
фи ци та.

Сви аспек ти и да ље ак ту ел не кри зе пре ва зи ла зе окви ре овог 
ра да. Не мо гу ће је, на и ме, об у хва ти ти на ста нак, ши ре ње, бор бу 
про тив кри зе и то у раз ли чи тим др жа ва ма и у раз ли чи тим пе ри о-
ди ма. На ро чи то ка да се има у ви ду да је кри за му ти ра ла и бр зо се 
са хи по те кар ног тр жи шта пре се ли ла у ре ал ни сек тор, а по том и у 
др жав ну ка су го то во свих зе ма ља све та. Уме сто да ана ли зи ра мо 
ак ту ел не по ку ша је усме ре не ка спре ча ва њу дру гог та ла са кри зе у 
ре ал ном сек то ру, вра ћа мо се ко рак уна зад и у ра ду по ку ша ва мо да 
утвр ди мо за јед нич ке ка рак те ри сти ке и не ке спе ци фич но сти из би-
ја ња кри зе у две др жа ве ЕУ. По ста вља се пи та ње да ли је до вољ но 
да се на ве ду број ни по је ди нач ни раз ло зи или је по треб но да се за-
кљу чак уоп шти и да се раз мо три да ли по сто ји – не (спе ци фич на) 
фи нан сиј ска кри за – већ кри за др жа ве. Ја сно, ва жне по у ке мо гу се 
из ву ћи и за Ср би ју.

Да би се ви де ло ко ли ко је ак ту ел на кри за ва жна, у пр вим де-
ло ви ма ра да украт ко пред ста вља мо раз ме ре кри зе и од го во ре на 
кри зу, а по том се де таљ ни је ба ви мо основ ним ци љем ра да – уоча-
ва њем узро ка кри зе у две ка рак те ри стич не др жа ве и из во ђе њем 
од го ва ра ју ћих за кљу ча ка.

РАЗ МЕ РЕ КРИ ЗЕ

За Ир ску је до бро по зна то да је др жа ва ЕУ са ди на мич ним 
ра стом, али је ма ње по зна то да је и Грч ка у пе ри о ду од 2000. до 
2007. го ди не би ла јед на од чла ни ца са нај бр жим при вред ним ра-
стом (ви ше од 4% про сеч но го ди шње у овом пе ри о ду). Бр зо ра сту-
ће еко но ми је омо гу ћа ва ле су јеф ти но за ду жи ва ње и ши ре ње бу-
џет ског де фи ци та и јав ног ду га. Да би у кон ти ну и те ту ис пу ња ва ле 
кри те ри ју ме кон вер ген ци је (по треб не за члан ство у Евро зо ни), ове 
две др жа ве ла жи ра ле су по дат ке о ви си ни де фи ци та и ду га. Грч ка је 
та ко пла ћа ла сто ти не ми ли о на евра бан ка ма (а нај ви ше аме рич кој 
бан ци GoldmanSachs,чак 300 ми ли о на) за  по моћ у тзв. кре а тив-
ном ра чу но вод ству.1) Због то га је обе ло да њи ва ње пра вих раз ме ра 
про бле ма  у др жав ној ка си до ве ло до из у зет но не га тив не ре ак ци је 
ин ве сти ци о не јав но сти по чет ком 2010. го ди не. 

1) Ви де ти, на при мер: http://www.bu si nes sin si der.com/he nry-blod get-gre e ce-paid-gold man-
300-mil lion-to-help-it-hi de-its-bal lo o ning-debts-2010-2.
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Грч ка је по ста ла нај ве ћи еко ном ски бо ле сник Евро зо не, од-
но сно Европ ске уни је, и зе мља пред бан крот ством, са јед ним од 
нај ве ћих јав них ду го ва у исто ри ји ко ји се, пре ма по да ци ма Ме ђу-
на род ног мо не тар ног фон да, кре ће у оп се гу од пре ко 300 ми ли јар-
ди евра. Грч ки јав ни дуг је 1995. из но сио 87 ми ли јар ди евра, 2000. 
већ 140 ми ли јар ди евра, а он да је ра стао му ње ви том бр зи ном: 2001. 
јав ни дуг се по пео на 150 ми ли јар ди евра, 2002. на 160 ми ли јар ди 
евра, а у 2003. већ на 170 ми ли јар ди евра. Да кле, за се дам го ди на, 
од 1995. го ди не, дуг се го то во удво стру чио, а до 2010, уче тво ро-
стру чио у од но су на ње го ву ви си ну у 1995. го ди ни.2) Ва жно је са-
гле да ти и ре ла тив не ве ли чи не, тј. ве ли чи ну на ве де них де фи ци та у 
др жав ној ка си у од но су на но во ство ре ну вред но сти за јед ну го ди ну 
(бру то до ма ћи про из вод). Грч ка је, пре ма фи скал ним де ба лан си ма, 
у 2009. најнедисциплиновaнија др жа ва у ЕУ и ме ђу нај ло ши јим 
др жа ва ма у све ту: бу џет ски де фи цит је из нео не што ви ше од 13%, 
а јав ни дуг 115% бру то до ма ћег про из во да. За и ста за бри ња ва ју ће!

Ир ска се ни је за ду жи ва ла као Грч ка то ком по след њих два де-
се так го ди на, али је дуг екс пло зив но по рас тао на кон 2006. го ди не 
(ка да је из но сио 44 ми ли јар ди евра), до 2009. го ди не (на го то во 104 
ми ли јар ди евра). Јав ни дуг Ир ске се го то во утро стру чио за са мо 
три го ди не. У од но су на бру то до ма ћи про из вод ове зе мље јав ни 
дуг је уве ћан са при хва тљи вих 25% у 2006. на ви со ких 65% у 2009. 
го ди ни.

Апри ла 2010. го ди не кре дит ни реј тинг Грч ке аген ци ја Stan-
dard&Poorsсро за ла је на ни во ис под ин ве сти ци о ног реј тин га (тзв. 
junkреј тинг), а при нос на грч ке об ве зни це (це на за ду жи ва ња грч ке 
др жа ве) уве ћан је на чак 15%.

Нај бо љи ин ди ка тор при вред не ак тив но сти – бру то до ма ћи 
про из вод, су мар но ука зу је на ефек те кри зе. У Ир ској је из у зет но 
ви сок пад ре ал ног БДП за бе ле жен већ у 2008. го ди ни, а и у 2009. 
го ди ни (3,5% и 7,6%), док је у Грч кој у 2008. ре ал ни раст успо рен 
на 1,3%, да би у 2009. усле дио пад за 2,3%. Услед за мр за ва ња кре-
дит ног тр жи шта и па да тра жње и по руџ би на, кри за се пре не ла са 
фи нан сиј ског тр жи шта на ре ал ни сек тор. Пред у зе ћа и јав ни сек тор 
от пу шта ју рад ни ке и не за по сле ност ра сте. У Грч кој је сто па не-
за по сле но сти уве ћа на са 7,7% у 2008. на 9,5% у 2009. го ди ни, а у 
Ир ској са 6,3% на чак 11,9%. Дво ци фре не сто пе не за по сле но сти су 
не за пам ће не у раз ви је ним зе мља ма.3)

2) По да ци из ба зе по да та ка Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да (World Economic Outlook
Database), мо гу се пре у зе ти са Ин тер нет адре се: http://www.imf.org/ex ter nal/pubs/ft/
weo/2010/02/we o da ta/in dex.aspx. 

3) Пре ма ста ти сти ци Европ ске уни је (Eurostat): http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/por tal/pa ge/
por tal/sta ti stics/se arch_da ta ba se.
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Ако је слу чај еко ном ског ко лап са Грч ке, у глав ним цр та ма, 
де фи ни сан као по сле ди ца не до ма ћин ског, енорм ног тро ше ња по-
зајм ље них па ра ко је не мо гу да ство ре но ву вред ност, ка ко де фи-
ни са ти про паст еко ном ског чу да Ир ске?

Ка ко је мо гу ће да про пад не про је кат зе мље ко ја је то ли ко ин-
ве сти ра ла у људ ски ка пи тал, обра зо ва ње ви со ко ква ли фи ко ва них 
ка дро ва, обез бе ди ла ве ли ка стра на ула га ња у ви со ко про фи та бил-
ну ин фор ма тич ку ин ду стри ју тре ћег ми ле ни ју ма, обез бе ди ла бес-
плат но сред њо школ ско обра зо ва ње, ста бил ну со ци јал ну си ту а ци ју 
и до бре за кон ске усло ве нео п ход не за огром на стра на ула га ња и, на 
ба зи све га то га, на пра ви ла ве ли ки на пре дак у жи вот ном стан дар ду 
сво јих гра ђа на? У че му се кри ла опа сност еко ном ског ис цр пљи ва-
ња, кри зе, без ма ло бан кро ти ра ња, ка да је све из гле да ло као до бро 
во ђе на еко ном ска по ли ти ка? У че му се на ла зи ло зр но кри зе ко је је 
бр зо про кли ја ло? Ир ска вла да је кра јем но вем бра 2010. го ди не за-
тра жи ла 90 ми ли јар ди ме ђу на род не по мо ћи (од ЕУ и ММФ) ка ко 
би спа си ла др жа ву од бан кро та. Ре ди се о те шкој ду жнич кој кри зи 
и огром ном ра сту ћем де фи ци том ко ји ба цио "келт ског ти гра" на 
ко ле на.

До ста ана ли тич ког на по ра ула жу до ма ћи и стра ни спе ци ја-
ли сти да би об ја сни ли про паст ир ског еко ном ског чу да, што ни је 
ни ма ло јед но став но. По сле оно ли ко ком пли ме на та из не тих у ана-
ли зи еко ном ског успо на Ир ске, са да се ана ли ти ча ри су о ча ва ју са 
по тре бом да се са мо де ман ту ју и об ја сне сво ја и ир ска из не ве ре на 
оче ки ва ња.

Свет ски по зна та ре ви зор ско-кон сул тант ска ку ћа Ernst&Young 
је, у сво јој де цем бар ској (2010) прог но зи кре та ња у Евро зо ни, упо-
зо ри ла на опа сност да фи нан сиј ска кри за да ље угро зи јав не фи-
нан си је др жа ва и по зва ла Европ ску цен трал ну бан ку (ЕЦБ) да мо-
не тар ном екс пан зи јом по мог не при вред ни раст у 2011. го ди ни.4) 
У овој прог но зи и до дат ним та бе ла ма се, као зе мље Ју га, на во де: 
Шпа ни ја, Грч ка, Пор ту гал и Ир ска (!?), очи глед но по оце ни да су 
то зе мље нај же шће за хва ће не кри зом, а као зе мље Се ве ра: Не мач-
ка, Хо лан ди ја, Бел ги ја, Аустри ја и Фин ска, по кри те ри ју му да су 
нај ма ње за хва ће не кри зом у 2010. го ди ни.

У прог но зи се на во ди: "У нај го рем сце на ри ју Евро зо на би 
мо гла ући у но ви та лас ре це си је, по себ но ако са да шња кри за иза зо-
ве ду жнич ку кри зу не ких зе ма ља. Али чак и ако се овај нај пе си ми-
стич ки ји сце на рио не де си, опо ра вак у ко ји Евро зо на ула зи да ле ко 

4) При лог "Ри зи ци за евро зо ну до ла зе са ју га" у до дат ку BigBiznis, Bi znis In fo Gro up, www.
bi ge vents.rs.
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је спо ри ји од нор мал ног, јер су по слов не ин ве сти ци је и лич на по-
тро шња не у о би ча је но спо ри... Док се вер ни део кон ти нен та, из у зев 
Ир ске, бе ле жи сна жан раст, југ има те шке фи скал не не рав но те же, 
пад це на не крет ни на, про паст гра ђе вин ске ин ду стри је, ви со ке ка-
мат не сто пе и про бле ме са сол вент но шћу. Раз ли ке су по себ но из-
ра же не на тр жи шти ма ра да. Ана ли за Ernst&Young, за сно ва на на 
мо де ли ма ЕЦБ, ука зу је да не за по сле ност у Евро зо ни не ће па сти 
ис под 15 ми ли о на пре 2013. го ди не. Али док ће не за по сле ност у 
се вер ним зе мља ма по че ти да па да већ у 2011. г., у 'пе ри фер ним' зе-
мља ма ће се на то че ка ти до пет го ди на". 

Ни је баш не ка ру жи ча ста пер спек ти ва за зе мље нај же шће 
по го ђе не кри зом. 

БДП ће, по овој прог но зи, за це лу евро зо ну пе ри о ду 2011-
2014. ра сти по сто пи од 1,4%, 1,7%, 2,0% и 2,0%. Да кле, са 2013. 
го ди ном би се мо гло сма тра ти да евро зо на ула зи у ста бил ни ји при-
вред ни опо ра вак, ма да ће јав ни дуг као по сто так БДП пер ма нент но 
ра сти од 87% у 2010, пре ко 90% у 2011, до 91% у 2012. и 2013. го-
ди ни. Тек у 2014. тај дуг би по чео да па да на 90%, као и сто па не за-
по сле но сти, ко ја би, по сле ско ка на 10% у 2010. и 2011, по че ла да 
опа да на 9,8% у 2012, 9,4% у 2013. и 9,0% у 2014. го ди ни. Фик сне 
ин ве сти ци је, ко је су би ле у ве ли ком па ду 2009. за 11,3% и за 1,3% 
у 2010, по че ће да сти дљи во ра сту, за 1,7% у 2011, 2,7% у 2012. и за 
3,6% у 2013. и 2014. го ди ни.

Као што се ви ди из ове де таљ не прог но зе ре ви зор ско-кон-
сул тант ске ку ће Ernst&Young, пр ва пра ва го ди на у ко јој ће се осе-
ти ти по сле ди це еко ном ског опо рав ка Евро зо не би ће 2014. го ди на. 
Са овим прог но за ма се у осно ви сла жу и прог но зе зва нич не ста ти-
сти ке Европ ске уни је (Eurostat), при че му, на ни воу зе ма ља, ва ља 
уочи ти чи ње ни цу да Грч ка и Ир ска у 2010. не ће оства ри ти раст 
бру то до ма ћег про из во да, а Грч ка чак ни у 2011. го ди ни. У 2010. 
го ди ни је ди но се још за Шпа ни ју пред ви ђа пад при вред не ак тив-
но сти, а у 2011. го ди ни од зе ма ља Евро зо не је ди но се Грч кој прог-
но зи ра ре це си ја. На ве де ни по да ци по ка зу ју да су Грч ка и Ир ска у 
нај ду бљој кри зи у по ре ђе њу са оста лим др жа ва ма Евро зо не.

А до опо рав ка (2014. го ди не?) тре ба из др жа ти, уз оба ве зне 
дра стич не еко ном ске ре фор ме и ме ре ри го ро зне штед ње, што иза-
зи ва озбиљ не со ци јал не по тре се и не рас по ло же ња гра ђа на у др-
жа ва ма за хва ће ним кри зом. На рав но, и уз озбиљ но упум па ва ње 
нов ца за при вред ни раст у зе мља ма Евро зо не од стра не Европ ске 
цен трал не бан ке. 
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ОД ГО ВО РИ НА КРИ ЗУ

Би ла је по треб на енер гич на и ми ши ћа ва фи нан сиј ска по моћ 
ЕУ и по себ но зе ма ља чла ни ца Евро зо не, као и за јед нич ка ак ци ја 
по мо ћи са ММФ, ка ко би се омо гу ћи ло спа са ва ње од ко лап са на 
ду жи рок. То ни је про шло без про бле ма и дра стич них усло вља ва-
ња уну тра шњим бол ним ре фор ма ма и кре са њи ма бу џе та, уз чи тав 
па кет су ро вих ме ра, на ро чи то у Грч кој. Све то је иза зва ло бур не 
про те сте и оштре су ко бе син ди ка та, опо зи ци о них пар ти ја и гра ђа-
на Грч ке са вла дом и ор га ни ма ре да, што је до ве ло до но вих ве ли-
ких ште та, хап ше ња и по вре ђи ва ња по ли ца ја ца и де мон стра на та 
на ули ца ма грч ких гра до ва. Зе мља је већ ду го бу квал но еко ном ски 
па ра ли са на, али грч ка ПА СОК-ова ле ви чар ска вла да, ко ја је про-
блем на сле ди ла од прет ход не вла де де сни чар ске Но ве де мо кра ти је, 
не ма из бо ра, мо ра да спро ве де на мет ну те оштре и бол не ре зо ве и 
ре фор ме или ће све оти ћи у про паст.

Ка да су зво на за уз бу ну у ЕУ и Евро зо ни за зво ни ла, би ло је 
ка сно, јер је грч ки дуг већ на ра стао на пре ко 300 ми ли јар ди евра, 
а Грч ка се на шла у си ту а ци ји да не мо же без стра не по мо ћи да 
вра ћа ану и те те за узајм ље на и не до ма ћин ски по тро ше на сред ства. 
Ал тер на ти ве су се кре та ле од про гла ша ва ња бан крот ства и не мо-
гућ но сти вра ћа ња др жав них кре ди та и по зај ми ца, уз ис кљу чи ва-
ње Грч ке из Евро зо не и од у зи ма ња евра као зва нич не ва лу те, до 
огром не по мо ћи и до дат ног за ду жи ва ња Грч ке из фон до ва Европ-
ске уни је и Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, ка ко би јој се да ла 
шан са да сер ви си ра ду го ве и, уз ри го ро зну штед њу и ре фор ме, из-
бег не бан крот ство. При том, та ква ре ше ња су мо ра ла да ко шта ју 
по ре ске об ве зни ке Не мач ке, Фран цу ске и оста лих бо га ти јих чла-
ни ца Евро зо не, што је у њи ма ства ра ло на пе то сти и бунт про тив, 
ка ко су на во ди ли, грч ког ра сип ни штва и нео д го вор ног тро ше ња 
по зајм ље них сред ста ва. 

Ве ли ке про те сте су иза зва ле ме ре из на мет ну тог и оба ве зног 
вла ди ног па ке та ак ци ја за сма њи ва ње бу џет ског де фи ци та и му-
ко трп ног и крај ње не из ве сног грч ког из ла ска из ду жнич ке кри зе, 
до не те 3. мар та 2010. го ди не: по ве ћа ње по ре за на до да ту вред ност 
са 19 на 21%, сма њи ва ње пла та за по сле них у др жав ном сек то ру за 
12%, по ве ћа ње по ре за на пи ће и ци га ре те за 20%, по ре за на лук-
су зне ауто мо би ле и јах те за 25%, по ве ћа ње ста ро сне гра ни це за 
од ла зак у пен зи ју са 61 на 65 го ди на, али и ком про ми сно сма њи ва-
ње (али не и уки да ње) та ко зва не 13. и 14. пла те за 30%. По ми ња ла 
се чак и мо гућ ност ме ђу на род не про да је по је ди них грч ких остр ва, 
ка ко би се по кри ла ру па у бу џе ту за 2010. го ди ну од 4,8 ми ли јар ди 
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евра. Пре ма пи са њу углед ног ли ста WallstreetJournal, грч ка вла да 
је би ла при мо ра на да про да сво је ак ци је у нај ма ње 15 раз ли чи тих 
ком па ни ја: атин ском во до во ду, ка зи ну, по стро је њи ма за пре ра ду 
наф те, Хе ле ник пост бан ци, на ци о нал ној те ле ко му ни ка ци о ној мре-
жи, па чак и не ко ли ко ави о на Ер бас 340 ко ји су до при ва ти за ци је 
при па да ли авио ком па ни ји Олим пик. Те ме ре су иза зва ле та лас не-
за до вољ ства ши ром Грч ке, на ви кле на ви сок стан дард и уго дан жи-
вот по след њих де це ни ја. Сце не су ко ба де мон стра на та и по ли ци је у 
Ати ни, Со лу ну, лу ци Пи реј и дру гим гра до ви ма, у ко ји ма је би ло и 
не ду жних људ ских жр та ва, пре пла ви ле су свет.

По сле ве ли ких по ли тич ких те шко ћа и от по ра по је ди них чла-
ни ца Евро зо не, 25. мар та 2010. го ди не, на Са ми ту ЕУ у Бри се лу, 
усво јен је оби ман и скуп про грам ком би но ва не по мо ћи ЕУ и ММФ 
Грч кој да иза ђе из те шко ћа (укуп но је пред ви ђе но 110 ми ли јар ди 
до ла ра по мо ћи, при че му је од мах ис пла ће но 45 ми ли јар ди), за рад 
спа са ва ња гру па ци је зе ма ља са евром као зва нич ном ва лу том. Ње-
го ва ре а ли за ци ја је од мах от по че ла, али уз не из ве сност и пред ви-
ђа ња спе ци ја ли ста да то не ће спа си ти Грч ку од ско рог бан крот ства, 
ко је ће по ву ћи и дру ге др жа ве у вр тлог гу би та ка и ве ли ких еко ном-
ских те шко ћа. Већ до кра ја ма ја 2010. го ди не, Грч ка је стра ним по-
ве ри о ци ма мо ра ла да ис пла ти 11,6 ми ли јар ди евра ану и те та, што 
је био сво је вр сни тест успе шно сти па ке та за са на ци ју ста ња у овој 
зе мљи, у усло ви ма ве ли ких со ци јал них не ми ра. Пр ви тест је по ло-
жен, та лас штрај ко ва у Грч кој се ма ло сми рио, али је Грч ка у из у-
зет но те шкој кри зи, чи ји крај се не на зи ре. 

Оно што је за бри ња ва ју ће, та лас огром них еко ном ских те-
шко ћа је већ за хва тио дру ге чла ни це Евро зо не: Ир ска је у ко лап су, 
а уоч љи ви су бол ни на го ве шта ји фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе у 
Пор ту га ли ји, са пред ви ђа њи ма да ће убр зо она за хва ти ти Шпа ни ју, 
Ита ли ју, па чак и Фран цу ску.5) 

За спа са ва ње по ср ну лих еко но ми ја др жа ва чла ни ца Евро зо-
не, ова гру па ци ја зе ма ља је, на мај ском са ми ту ЕУ 2010. го ди не, 
одо бри ла огром ни па кет ак ци ја од 750 ми ли јар ди евра (500 ми ли-
јар ди од стра не ЕУ, од че га са мо Не мач ка да је 120 ми ли јар ди, а 
ММФ оста лих 250 ми ли јар ди евра), са мо гућ но шћу да, у нај го-
рем сце на ри ју, та по моћ бу де по ве ћа на на чи та вих 890 ми ли јар ди 
евра. То би, пре ма Са ве ту гу вер не ра Европ ске цен трал не бан ке, 
би ло до вољ но да се у це ли ни ре ше фи нан сиј ски про бле ми Грч ке, 

5) О мо гућ но сти да се кри за из Ир ске пре ли је у Ита ли ју ви де ти: Pa o lo Ma nas se and Gi u-
lio Tri gi lia, “Will the Irish cri sis spread to Italy?”, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no-
de/5849.
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Ир ске, Пор ту га ли је и Шпа ни је и да за јед нич ка ва лу та евро не бу де 
угро же на.6)

УЗРО ЦИ КРИ ЗЕ

Још увек не ма пре ци зних и де фи ни тив них ди јаг но за и за-
кљу ча ка, али се усу ђу је мо да глав не раз ло ге кри зе, у јед ном сло-
бод ни јем кро ки ју, ма кар на зна чи мо.7)

1. Ула зак у евро зо ну зе ма ља раз ли чи тих ка рак те ри сти ка

Кри те ри ју ми ма из Ма стрих та др жа ва ма су на мет ну та иста 
пра ви ла игре, без об зи ра у ко јој фа зи при вред ног ци клу са су се 
оне на ла зи ле. Та ко је Ир ска при сту пи ла Евро зо ни у усло ви ма пре-
гре ја не тра жње, ка да су јој би ле по треб не ви со ке ка мат не сто пе 
у ци љу успо ра ва ња при вре де. Ир ска је до би ла је дин стве ну мо не-
тар ну по ли ти ку и ни ске ка мат не сто пе Европ ске цен трал не бан ке, 
чи ме је од ло же но нео п ход но при ла го ђа ва ње и да ље је под стак ну то 
за ду жи ва ње др жа ве, при вре де и гра ђа на. Слич но ово ме, Грч ка је 
под окри љем евра ус пе ла да за ба шу ри сво је про бле ме и да при сво-
ји кре ди би ли тет ста бил ни јих зе ма ља, што је ре зул ти ра ло ни ским 
тро шко ви ма узајм љи ва ња и, след стве но, нео пре зним го ми ла њем 
ду го ва.

2. У кри зном пе ри о ду нај пре страдају 
(еко ном ски) ма ње зе мље

Иако, пре ма ре ла тив ним по ка за те љи ма, Ир ска ни је би ла нај-
го ра др жа ва Евро зо не, пре су ди ло је то што ин ве сти ци о на јав ност 
ни је има ла по ве ре ња у одр жи вост ир ске ста бил но сти. Ма њу зе-
мљу, на и ме, мо гу да де ста би ли зу ју и ма њи из но си шпе ку ла тив ног 
ка пи та ла и због то га она ули ва ма ње по ве ре ња од ве ће зе мље. Ка да 
за ра за кре не, као што је то био слу чај са Грч ком, сле де ће ме те ви-
ру са су зе мље ма ње еко ном ске сна ге.

6) За кри ти ку ин тер вент них па ке та ЕУ ви ше ви де ти у: Ba rry Eic hen green , “Ire land’s re-
scue pac ka ge: Di sa ster for Ire land, bad omen for the Euro zo ne”, http://www.vo xeu.org/in dex.
php?q=no de/5887. 

7) О по је ди ним фак то ри ма на стан ка кри зе у Ир ској ви де ти: Mor gan Kelly, “Wha te ver Hap-
pe ned to Ire land?”, CEPRDiscussionPaper, No. 7811, 2010. и Pa trick Ho no han and Phi lip 
La ne, "Ire land in Cri sis", http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/3162, а за кри зу у Грч кој 
Re bec ca Nel son, Paul Bel kin and De rek Mix, "Gre e ce's Debt Cri sis: Over vi ew, Po licy Re-
spon ses, and Im pli ca ti ons",CRSReportforCongress, No. 7-5700.
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3. Ду го ви су зли дру го ви

Огром на сред ства до би је на од бес по врат них кре ди та и по мо-
ћи ЕУ, али и бан кар ских кла сич них кре ди та и по зај ми ца, Грч ка је 
ко ри сти ла за ула га ња у мо дер ну и нео п ход ну ин фра струк ту ру (са-
вре ме не ску пе ауто пу те ве пре ко те шког те ре на, ве ле леп не и ску пе 
мо сто ве, ре кон струк ци ју лу ка и скла ди шта и дру го), али и из град-
њу мо дер них ста ди о на и спорт ских ха ла и обје ка та бри љант не ар-
хи тек ту ре, као и ор га ни за ци ју Олим пиј ских ига ра и дру ге ма ни-
фе ста ци је. Ре кло би се: то је не што што оста је Грч кој за у век, што 
до при но си раз во ју ту ри зма као глав не при вред не гра не, раз во ју 
спор та и по бољ ша ва њу ме ђу на род ног ими џа Грч ке и сл. Али је 
чи ње ни ца да по бро ја на ску па ин фра струк ту ра, иако је ну жна, уоп-
ште не вра ћа или вра ћа на ду ги рок уло же на сред ства, ко ја се са ка-
ма том мо ра ју от пла ћи ва ти ме ђу на род ним бан ка ма, не ства ра бр зо 
до да ти до хо дак, па ни но ва рад на ме ста, не опло ђу је та ко бр зо или 
уоп ште уло же ни узајм ље ни ка пи тал. Да кле, ле по је да се ви ди, ва-
жно је за мо дер ни ту ри зам, али не ства ра но ву вред ност у кра ћим 
пе ри о ди ма, а дуг се на го ми ла ва и мо ра се вра ћа ти уве ћан за ка ма те 
по ве ри ла ца. Грч ка је очи глед но мо ра ла мно го па жљи ви је да узајм-
љу је и скром ни је да тро ши узајм ље на сред ства.

Ир ски јав ни дуг, као што смо ви де ли, ни је био то ли ко ви сок 
у прет кри зном пе ри о ду, али су из у зет но ви со ке по мо ћи бан кар ском 
сек то ру из бу џе та у крат ком ро ку до ве ли јав ни дуг до алар мант ног 
ни воа. За то по сто ји опа сност да Ир ски бу џет бу де трај но оп те ре ћен 
вра ћа њем ка ма та за ду го ве фор ми ра не у по след ње две-три го ди не.

4. Же ља да се жи вот ни стан дард 
подигне до не ре ал ног ни воа

Грч ка је, у прет ход ним раз до бљи ма, учи ни ла знат не на по ре 
да по бољ ша стан дард и усло ве жи во та сво јих гра ђа на. Ста ти стич-
ки гле да но, зва нич но, ско ро да је до сти гла основ не про сеч не еко-
ном ске по дат ке из ове обла сти у зе мља ма ЕУ (про сеч на при ма ња, 
со ци јал на да ва ња, бу џет ски де фи цит, сто па не за по сле но сти и др). 
Грч ка, на при мер, има пет пу та ви ше јав них слу жбе ни ка по гла ви 
ста нов ни ка не го Ве ли ка Бри та ни ја. Ин же њер на др жав ној же ле-
зни ци има пла ту од 7.000 евра ме сеч но!? Но, да ли је то би ло ре ал-
но, за сно ва но на ствар ној еко ном ској сна зи и по тен ци ја лу Грч ке? 
Да ли је Грч ка исти ни то при ка зи ва ла еко ном ске па ра ме тре у ре-
дов ним из ве шта ји ма ко ји су до ста вља ни над ле жним те ли ма ЕУ и 
Евро зо не? На рав но да ни је.

За по сле ни ма је, на при мер, као спе ци јал ни бо нус, одо бра ва-
на три на е ста (за Бо жић), па чак и че тр на е ста пла та (за Ус крс)!? Да 
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ли је то би ла ку по ви на со ци јал ног ми ра и на кло но сти би ра ча или 
же ља да се пот пу но ве штач ки, без ре ал не еко ном ске за сно ва но сти 
по ди жу при ма ња и стан дард гра ђа на, оста је да се утвр ди. Еко ном-
ске по сле ди це су, у сва ком слу ча ју, би ле ка та стро фал не. Већ са ма 
од лу ка о уки да њу тих бе не фи ци ја у вре ме ну кри зе про ту ма че на је 
као об ја ва ра та син ди ка ти ма и иза зва ла је улич не де мон стра ци је у 
нај ве ћим грч ким гра до ви ма.

Грч ка се про те гла пре ко свог гу бе ра и мо гућ но сти и тро ши ла 
оно што ни је за ра ди ла ни про из ве ла, до ста вља ју ћи фри зи ра не и 
улеп ша не по дат ке о ствар ном еко ном ском ста њу у зе мљи спе ци ја-
ли зо ва ним те ли ма ЕУ. То ни је мо гло да тра је у не до глед, мо гла је да 
за ва ра ва се бе у ци љу со ци јал ног ми ра, али не пре ду го по ве ри о це и 
ор га не ЕУ. Ка да се су о чи ла са чи ње ни цом да не мо же да пла ти до-
спе ле огром не ану и те те (са мо у 2010 го ди ни оба ве зе пре ма по ве-
ри о ци ма из но се 54 ми ли јар де евра!?), исти на је пу кла пред очи ма 
Евро пе и глав них по ве ри ла ца, али и ње них гра ђа на.

5. При вред ни раст ко ји ге не ри ше де ба лан се

Грч ка, зе мља са 78% нео бра ди вог зе мљи шта, не про из во ди 
до вољ но пре храм бе них на мир ни ца ни за по тре бе сво јих гра ђа на, а 
ка мо ли за по тре бе, ка ко се са ма опре де ли ла, ви со ког и екс клу зив-
ног ту ри зма и го сти ју из це лог све та. Да кле, све што је за та кав кон-
цепт раз во ја глав не при вред не гра не по треб но, мо ра ла је да уво зи 
из зе ма ља у окру же њу. А то мо ра да се пла ћа. Из ван ред но ма сли-
но во уље, не што ри бе, по вр ћа и агру ма, очи глед но ни је до вољ но 
за ду гу ту ри стич ку се зо ну на не ко ли ко сто ти на грч ких остр ва. У 
ме ђу вре ме ну, су сед на Тур ска и ме ди те ран ске зе мље Ки пар, Мал-
та, Еги пат, Ту нис, Ма ро ко и дру ге, раз ви ја ле су кон цепт ма сов ног, 
јеф ти ни јег и скром ни јег ту ри зма и, у вре ме кри зе, пре о те ле ве ли ки 
део ту ри стич ке кли јен те ле при ну ђе не на сте за ње ка и ша. Грч ка је, 
са сво јим ви со ким це на ма сме шта ја и услу га, по ста ла не до ступ на 
за ве ли ки број стра них ту ри ста и по че ла да бе ле жи гу бит ке и пад 
при хо да од ту ри зма, као глав не при вред не гра не.

Ка да је Ир ска у пи та њу, струк ту ра еко но ми је је у пот пу но-
сти од го ва ра ла струк ту ри нај ра зви је ни јих зе ма ља, са до ми нант ним 
уче шћем услу га у ства ра њу бру то до ма ћег про из во да. Пре на ду ва-
но тр жи ште не крет ни на и нео пре зно бан кар ско по сло ва ње до во ди-
ли су до по гре шне ало ка ци је ре су ра и уда ља ва ња др жа ве од здра ве 
при вред не струк ту ре. Област ко ја је за слу жна за при вред ни раст 
Ир ске то ком две хи ља ди тих је и гра ђе ви нар ство. На гли пад гра ђе-
ви нар ства, по ве зан са из би ја њем кри зе, уко чио је и овај мо тор при-
вред ног ра ста Ир ске.
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6. Не ди сци пли но ва на фи скал на политика 
и не ста бил не јав не фи нан си је

Да би оси гу ра ла за цр та ни пре ам би ци о зни стан дард гра ђа-
на и ви со ке усло ве жи во та, со ци јал них да ва ња и ин фра струк ту ре 
раз у ђе не зе мље, Грч ка је мо ра ла мно го да ула же и бе ле жи стал не 
бу џет ске де фи ци те (у 2009. го ди ни из но сио је ре корд них 13%, о 
че му је већ би ло ре чи). 

А шта је са по ре ским и дру гим при хо ди ма ко ји ма се бу џет 
пу ни и фи нан си ра? Јед на од во де ћих при вред них гра на Грч ке, 
осим ту ри зма, је сте по мор ски са о бра ћај, не са мо ра ди по ве зи ва-
ња остр ва са коп ном и глав ним гра до ви ма, већ по себ но за ме ђу на-
род ни тран спорт ро бе за до ма ће и, на ро чи то, стра не ко ри сни ке. То 
је зна чај на шан са, али у че му је про блем? Ве ли ка грч ка тр го вач ка 
фло та је углав ном ре ги стро ва на у уда ље ним по ре ским ра је ви ма и 
де сти на ци ја ма, но си до ми цил не за ста ве Па на ме, Бер му да и оста-
лих зе ма ља, па, са мим тим, по ре зе од при хо да оства ре них у ме ђу-
на род ном тр го вин ском по мор ском са о бра ћа ју уби ра не ко дру ги, а 
не Грч ка. Мен та ли тет грч ких при вред ни ка је тра ди ци о нал но упу-
ћен на прак су да се, ко ли ко год се мо же, из бег не пла ћа ње по ре за и 
до при но са, не са мо на пред у зет ни штво и при хо де, не го и на лук су-
зне ку ће, лет њи ков це, ви ле и ба зе не, јах те и при ват не објек те, а др-
жа ва ни је учи ни ла до вољ но на по ра да на мет не нео п ход ну по ре ску 
ди сци пли ну од ко је за ви си др жав ни бу џет. Пре ма по да ци ма ММФ, 
не што ви ше од 8.000 Гр ка др жа ви, на име не пла ће ног по ре за, ду-
гу је 20 ми ли јар ди евра8).

Ка да је Ир ска у пи та њу, ни ски по ре зи у ци љу при вла че ња 
ино стра них ком па ни ја и под сти ца ња до ма ћег пред у зет ни штва вра-
ти ли су се као бу ме ранг ка да је у кри зи на сту пи ла осе ка при хо да а 
пли ма рас хо да (ра ди по кри ћа фи нан сиј ских гу би та ка). Уз то, зна-
тан део по ре за по ти цао је по осно ву фи нан сиј ских тран сак ци ја и 
за ви сио је од ви си не це на фи нан сиј ских про из во да. По што су опа-
ли про мет на фи нан сиј ском тр жи шту и це не фи нан сиј ских ин стру-
ме на та, опа ли су и по ре ски при хо ди. Про це њу је се да је од 2007. до 
2009. го ди не до шло до па да јав них при хо да Ир ске за 20%, док су се 
јав ни рас хо ди уве ћа ли за 9%.9)

Та ко ђе, уста ље на ко руп ци ја, по себ но у по ре ским слу жба ма 
и здрав ству, по че му је Грч ка на во де ћој по зи ци ји у ЕУ, у 2009. го-
ди ни је овој др жа ви на не ла ште те од око ми ли јар ду евра, пре ма по-

8) По да так из члан ка “Цвр чак и мрав” Бо шка Јак ши ћа, Политика, 16. мај 2010, стр. 6.

9) Mor gan Kelly, “Wha te ver Hap pe ned to Ire land?”, иби дем.
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да ци ма ор га ни за ци је TransparencyInternational. Ре зул тат је стал ни 
и све ве ћи бу џет ски де фи цит.

Из фон до ва ЕУ за раз вој Грч ке, сред ства су, пре ма от кри ћи ма 
грч ких ме ди ја, у ду жем пе ри о ду крај ње не до ма ћин ски тро ше на. 

У си вој еко но ми ји у овој зе мљи се ре а ли зу је че твр ти на укуп-
ног дру штве ног про из во да. Ко руп ци ја и при вред ни кри ми нал су 
од но си ли огро ман део рас по ло жи вих сред ста ва. Као је дан од дра-
стич них при ме ра ме ди ји су на ве ли пла те за по сле них на ису ши ва-
њу мо чва ре на се ве ру Грч ке. Мо чва ра Ко па ис је ису ше на да ле ке 
1957. го ди не, а за по сле ни на про јек ту (њих 30) су на ста ви ли да 
при ма ју пла те од 2500 евра ме сеч но, све до ско ра шњег от кри ћа 
ове дра стич не не пра вил но сти.10) Али ово ни је био уса мље ни, па-
ра док сал ни слу чај. Мно го је би ло при ме ра ола ког тро ше ња нов-
ца, по себ но оног ко ји је др жа ва са ка ма том мо ра ла да вра ћа. То 
ни је мо гло да не ка жње но про ђе, би ло за кон ским санк ци ја ма или 
др жав ним гу би ци ма, а др жав ни ор га ни ни шта ни су пред у зи ма ли 
у ду жем пе ри о ду.11)

7. Не ре гу ли са ни фи нан сиј ски про из во ди

Кри за је за по че ла у фи нан сиј ском сек то ру, по што су бан ке и 
дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је на тр жи шту ну ди ле про из во де са 
за ма гље ним од но сом из ме ђу ри зи ка и при но са. Из гле да ло је, дру-
гим ре чи ма, да су фи нан сиј ски про из во ди ма ње ри зич ни не го што 
је то би ло слу чај, па је тр го ви на та квим ин стру мен ти ма ви ше под-
се ћа ла на ру лет не го на озбиљ ну и дру штве но ко ри сну ак тив ност. 
По што су тран сна ци о нал не бан ке пу сти ле сво је пип ке ши ром све-
та, ја сно је да ни Ир ска и Грч ка ни су би ла за о би ђе не. Гра ђе вин ски 
бум у Ир ској био је пра ћен нео пре зним кре ди ти ра њем (фор ми рао 
се кре дит ни ба лон) и не ре ал но ви со ким це на ма не крет ни на. Гу би-
ци фи нан сиј ских ин сти ту ци ја су ис про во ци ра ли ма сив не др жав не 
ин тер вен ци је и ве ли ке ин јек ци је из бу џе та др жа ва. Отуд је спа са-
ва ње при ват них ин сти ту ци ја о др жав ном тро шку про ду би ло ру пе 
у на ци о нал ним бу џе ти ма.

8. Ван ред ни до га ђа ји

Грч ку су, у ду жем пе ри о ду, за де си ле при род не и дру ге не-
по го де ко је су на не ле ве ли ке ште те објек ти ма, при вре ди, ин фра-

10) “Цвр чак и мрав”, иби дем.

11)  О ко руп ци ји и мо гућ но сти ма за ње но ре ша ва ње у Грч кој ви де ти Paul Ro mer, “Cut ting 
the cor rup tion tax”, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/5394.
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струк ту ри и из и ски ва ле ве ли ке тро шко ве за на кна ду ште те и об-
но ву уни ште ног. Ду го трај на су ша, огром ни шум ски по жа ри усред 
ту ри стич ке се зо не, по пла ве у зим ском пе ри о ду, на не ли су ве ли ке 
ма те ри јал не ште те. Грч ка ни је рас по ла га ла до вољ ним ма те ри ја лом 
и ави ја ци јом за бор бу про тив по жа ра на остр ви ма, ко ји су спа ли ли 
мно ге објек те и из ну ди ли па нич ну ева ку а ци ју стра них ту ри ста и 
до ма ћег ста нов ни штва усред лет ње се зо не. Ве ли ки су из да ци би ли 
за ре ша ва ње ових про бле ма и по кри ва ње гу би та ка. Оси гу ра ва ју ћи 
за во ди ни су мо гли са ми да сно се све из дат ке за на док на ду ште те. 

Ште те иза зва не де мон стра ци ја ма и број ним про те сти ма, уз 
гу би так рад них са ти, али и уз уни шта ва ње јав них обје ка та Мо ло-
то вље вим кок те ли ма, ло мо ви ма и пљач ка њи ма рад њи, чак и са 
људ ским жр тва ма, са мо су до да ли ште ту на про бле ме на мер но 
иза зва них или по жа ра услед ви со ких лет њих тем пе ра ту ра и услед 
не па жње ту ри ста и до ма ћег ста нов ни штва.

Све је то мо ра ло да се пла ти и на док на ди, а пре вре ме ни од-
ла зак ту ри ста и на док на да њи хо ве ште те су са мо до ли ва ли уље на 
ва тру.

9. За ви сност од стра них ди рект них ин ве сти ци ја

Ир ска ре це си ја је по сле ди ца и дра стич ног па да стра них ула-
га ња.12) По што је ир ски мо дел еко ном ског ра ста био ба зи ран на ве-
ли ким стра ним ула га њи ма у ИТ ин ду стри ју и ви со ко про фи та би ле 
по го не, Ир ска је као маг нет за њи хо во при вла че ње од ре ди ла по ли-
ти ку ни ских по ре за на до бит (12,5%), што је би ло при ма мљи во за 
ан гло сак сон ске, по себ но аме рич ке ком па ни је и ула га че. Отва ра не 
су број не ир ске ис по ста ве аме рич ких ком па ни ја, од ком пју тер ских 
џи но ва, до фар ма це ут ских и дру гих кор по ра ци ја, та ко да је у вре ме 
нај ве ћег ир ског успо на чи та вих 20% БДП Ир ске до ла зи ло од стра-
них ком па ни ја. Шта је у то ме ло ше? 

Стра не ком па ни је су на ла зи ле мо ти ве за сво је по сло ва ње у 
Ир ској у ни ским по ре зи ма и јеф ти ни јој, а струч ној рад ној сна зи. 
Али ни ски по ре зи зна че ма ње бу џет ских при хо да за др жа ву и ње-
не огром не из дат ке у со ци јал ној, обра зов ној обла сти и по ди за њу 
жи вот ног стан дар да. Ни же над ни це за за по сле не зна че и ве ћа за ду-
жи ва ња за све ви со ке прох те ве гра ђа на и дру штва. За стој, а за тим и 
дра сти чан пад стра них ула га ња, због фи нан сиј ске кри зе и еко ном-
ске ре це си је ко ја је за хва ти ла Се вер ну Аме ри ку као глав ног ула-
га ча у ир ску при вре ду, зна чио је и пот пу ни под ба чај иона ко ма лог 

12) Hol ger Gоrg, Aoife Han ley and Eric Strobl, “FDI in Ire land: New Fin dings for Grants and 
Lo cal Part ner ships”, http://www.vo xeu.org/in dex.php?q=no de/5619.
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бу џет ског при хо да на ба зи по ре за на про фит. Бу џет ски де фи цит је 
би вао све ве ћи, а ре це си ја је на мет ну ла и по тре бу ра ци о на ли за ци је 
и пла ни ра ног сма њи ва ња бро ја зап сле них у стра ним фи ли ја ла ма13) 
(аме рич ких и дру гих) фир ми на ир ској те ри то ри ји. Круг се за тво-
рио та ко да је Ир ска све ви ше за па да ла у ду жнич ку кри зу. Оба ве зе 
др жа ве у уну тра шњем функ ци о ни са њу при вре де, јав не ад ми ни-
стра ци је и пред у зе тих ре фор ми су оста ле исте или се по ве ћа ле, 
а бу џет ски при хо ди, од ко јих се све то фи нан си ра, све ма њи, та ко 
да је ра стао уну тра шњи и спољ ни јав ни дуг ко ји је Ир ску до вео у 
ко лапс.

Ир ски не за ви сни фи нан сиј ски екс перт и са вет ник при ЕУ у 
Бри се лу Ке вин Њу мен је то ова ко об ја снио: ”Са про па шћу фи нан-
сиј ских фон до ва и ба на ка у САД, ир ске бан ке из гу би ле су глав ни 
из вор при хо да. Бум на тр жи шту не крет ни на за вр шио је у стр мо-
гла вом па ду. Ри зич на ула га ња и су ви ше сло бод на јав на по тро шња 
јев ти ног нов ца до ве ли су до кра ха. А он да је др жа ва да ла га ран-
ци је. Нор мал но је би ло што су га ран то ва ли за де по зи те, али вла да 
је оти шла пре да ле ко са га ран ци ја ма за ду го ве ба на ка и ство ри ла 
ка та стро фал ну си ту а ци ју. Ве ру јем да је то би ла по ли тич ка од лу ка. 
На кра ју Да блин се окре нуо дра стич ном сма ње њу тро шко ва и ме-
ђу на род ној по мо ћи, што је до бро.”14) Ми би смо до да ли – и је ди но 
мо гу ће, ка ко би се Ир ска спа си ла од бан крот ства.

10. Кри за Евро зо не

Ир ска кри за се по ка зу је и као кри за Евро зо не, што по ве ћа ва 
из гле де со ли дар не по мо ћи да се она пре ва зи ђе. По сле Грч ке, Евро-
зо ну и осла бље ни евро по тре сла је у са мо се дам ме се ци 2010. го-
ди не дру га зе мљо тре сна кри за. Ир ска, се вер на ан гло сак сон ска зе-
мља са ве о ма при влач ним усло ви ма за стра на ула га ња из огром не 
и бо га те ди ја спо ре у Се вер ној Аме ри ци, али и оста лих праг ма тич-
них ин ве сти то ра, за па ла је у аго ни ју. Од мах су се огла си ли европ-
ски ви со ки зва нич ни ци. Пред сед ник Европ ског са ве та Хер ман ван 
Ром пај је био де ци ди ран: “Сви мо ра мо да ра ди мо за јед но ако же-
ли мо да евро зо на пре жи ви ову кри зу. Ако евро зо на не пре жи ви, не-
ће ни Европ ска уни ја.” На то је до шла дра ма тич на из ја ва не мач ке 

13) Још сеп тем бра 2009. го ди не, Европ ска ко ми си ја је на ја ви ла по моћ од 1,8 ми ли о на евра 
за 2400 ир ских рад ни ка ко ји су из гу би ли по сао у фа бри ци ра чу на ра Dell у Ли ме ри ку, у 
Ир ској. Гу би так по сла је ре зул тат па да про да је ра чу на тра за 23%, а по моћ је на ме ње на 
тра же њу но вог за по сле ња. Та квих слу ча је ва је ка сни је би ло мно го ви ше. Из вор: http://
ec.euro pa.eu/fi nan cial-cri sis/in fex_en.htm.

14) На вод из члан ка “До си је: Кри за у евро зо ни – ЕУ спо ро ре а гу је на кри зу” Вла ди ми ра 
Јо ка но ви ћа, По ли ти ка, 29. но вем бра 2010, стр. 2.
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кан це лар ке Ан ге ле Мер кел “Евро је у из у зет ној опа сно сти на кон 
ир ске кри зе.”15) Ово све до пу њу је по да так аме рич ке Citybank да 
су три зе мље чла ни це евро зо не – Грч ка, Ир ска и Пор ту га ли ја – ис-
кљу че не из ме ђу на род ног тр жи шта хар ти ја од вред но сти. Шта је у 
све му то ме до бро?

Ова ко озбиљ на кри за у Ир ској, схва ће на као озбиљ на прет-
ња оп стан ку Евро зо не и евра као за јед нич ке ва лу те 16 зе ма ља ЕУ, 
на мет ну ла је нео п ход ност хит не и не из бе жне со ли дар не по мо ћи у 
спа са ва њу Ир ске од бан крот ства ко је угр жа ва цео ус по ста вље ни 
си стем Евро зо не.16) То на ме ће до дат не фи на сиј ске оба ве зе нај ра-
зви је ни јим зе мља ма и ње ним по ре ском об ве зни ци ма, али спа са ва 
цео си стем из ко га и од ко га су оне има ле зна чај не ко ри сти. Па-
ра док сал но или не: што је озбиљ ни ја струк ту рал на кри за ко ја је 
за хва ти ла Ир ску, то су по ве ћа ни из гле ди за ње но пре ва зи ла же ње 
за јед нич ком фи нан сиј ском инjекцијом дру гих зе ма ља Eврозоне, 
ба зи ра не на соп стве ним ин те ре си ма за шти те те шко ус по ста вље-
ног си сте ма евра као за јед нич ке ва лу те и за јед нич ке фи нан сиј ске 
по ли ти ке ди ри го ва не од стра не Европ ске цен трал не бан ке. То та-
ко ђе на ме ће по тре бу озбиљ них ре фор ми си сте ма, по ве ћа не кон-
тро ле и над гле да ња уну тра шње фи нан сиј ске по ли ти ке сва ке зе мље 
чла ни це по на о соб, што ће у за јед нич ком ин те ре су до при не ти ње-
го вом бо љем функ ци о ни са њу у бу дућ но сти.17) Бар се на да мо.

А да се од за јед нич ког про јек та не од у ста је све до чи чи ње ни-
ца да је, са по чет ком 2011. го ди не, у клуб при ви ле го ва них чла ни ца 
Евро зо не при мље на још јед на, се дам на е ста др жа ва – Есто ни ја.

15) “Евро зо на на ‘Ма жи но’ ли ни ји”, По ли ти ка, 29.11.2010

16) Ви ди чла нак (од но сно исту па ње пред При вред ном и ин ду стриј ском ко мо ром у Да бли ну 
10.09.2009)  Mar got Wallstrom, пот пред сед ни це Eвропске ко ми си је, “Fa cing the cri sis to-
get her: Ire land and the EU”, на сај ту ЕУ под озна ком Spe ech/09/383. У ње му се на ја вљу је 
Европ ски план за опо ра вак при вре де за 2009. у из но су од 400 ми ли о на евра за сти му ли-
са ње по тра жње, отва ра ње но вих рад них ме ста и за шти ту стан дар да, као и ње го во по ве-
ћа ње за 45% у 2010. за раз вој и по ве ћа ње за по сле но сти, као и 30 ми ли о на евра кре ди та 
за ма ла пред у зе ћа. Очи глед но да све то ни је по мо гло да се за у ста ви та лас кри за ко ји је 
по чео са Грч ком, па за хва тио Ир ску и са да се ши ри на Пор ту га ли ју, Шпа ни ју и да ље.

17)  У мар ту 2010, на сај ту Европ ске ко ми си је, по ја вио се при лог “По мо зи мо Ир ску, по-
мо зи мо Евро пу”, са под на сло вом “По др жа ти еко ном ски опо ра вак у Ир ској”. У окви ру 
тог при ло га об ја вљен је по да так да ће ЕУ ин ве сти ра ти пре ко 228 ми ли о на евра, у пе-
ри о ду 2007-2013, за за се ри ју про је ка та за бу ду ћи раз вој Ир ске по кра ји не Ми дланд, 
по ма жу ћи пред у зет ни штво, сти му ли шу ћи ино ва ци је и раз вој свет ске кла се тран спор та 
и ин фра струк ту ре. Про грам тре ба да до при не се отва ра њу 4000 но вих рад них ме ста у 
ода бра ним ком па ни ја ма, да по др жи 2500 ма лих пред у зе ћа и ус по ста ви свет ску ин тер-
нет ко му ни ка ци ју у 8000 ком па ни ја у по ме ну том ре ги о ну. Из вор: http://ec.euro pa.eu/fi-
nan cial-cri sis/in fex_en.htm
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* 

* *
Кри зе у Грч кој и Ир ској, а и дру гим др жа ва ма Европ ске уни-

је, по ве за не су са свет ском фи нан сиј ском кри зом чи је су жа ри ште 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и 2008. го ди на. Ипак, са гле да ва ње 
узро ка на стан ка и раз бук та ва ња кри зе ука зу је на чи ње ни цу да би 
кри за на ста ла и без ини ци јал не вар ни це из Аме ри ке. При вред ни 
раст и по раст жи вот ног стан дар да би ли су уте ме ље ни на ду го роч-
но нео др жи вим осно ва ма и то је не што што би све др жа ве тре ба ло 
да има ју у ви ду. У на став ку из но си мо по у ке из грч ког и ир ског 
ис ку ства.

Пр во, ин те гра ци о ни про це си но се мно го број не ко ри сти (ин-
тен зи ви ра ње тр го ви не, по зајм љи ва ње кре ди би ли те та ста бил ни јих 
чла ни ца ин те гра ци ја, нов ча на сред ства из ре ги о нал них фон до ва, 
укла ња ње ба ри је ра по сло ва њу и слич но), али из ла жу др жа ву ри-
зи ку по осно ву гу бит ка (еко ном ске) са мо стал но сти. Ка ко ис ку ство 
Грч ке и Ир ске по ка зу је, је дин стве на мо не тар на по ли ти ка мо же на 
кра так рок да де лу је по зи тив но на при вред ни раст, али и да, уко ли-
ко је ису ви ше екс пан зив на, по се је се ме бу ду ћих кри за. С об зи ром 
на то да се по ула ску у ин те гра ци ју (Европ ску уни ју) по де фи ни ци-
ји гу бе не ки ин стру мен ти еко ном ске по ли ти ке, о по треб ним при-
вред ним при ла го ђа ва њи ма тре ба раз ми шља ти на вре ме, у пе ри о ду 
пре члан ства. 

Дру го, ма ње зе мље не ма ју лук суз да во де не ди сци пли но ва-
ну еко ном ску по ли ти ку. И код нас се не кри тич ки пре у зи ма ви си на 
јав ног ду га од 60% бру то до ма ћег про из во да као гра ни ца до ко је 
ви си на јав ног ду га мо же да се то ле ри ше (то је је дан од кри те ри ју ма 
кон вер ген ци је из Ма стрих та). Ис ку ство Ир ске по ка зу је да гра ни ца 
то ле ран ци је мо же да се пре ђе и ра ни је и да за ду жи ва ње др жа ве 
тре ба да бу де об у зда но на вре ме (у Ср би ји јав ни дуг тре нут но из-
но си око 40% бру то до ма ћег про из во да, а фи скал ним пра ви ли ма 
до зво љен је раст јав ног ду га до 45% бру то до ма ћег про из во да).

Тре ће, ино стра на сред ства по осно ву стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја и кре ди та не сме ју се не ра ци о нал но тро ши ти за те ку ћу 
по тро шњу и ве штач ко и при вре ме но по ди за ње жи вот ног стан дар-
да. Слу чај Грч ке по ка зу је да чак ни ка пи тал не ин ве сти ци је не од-
ба цу ју до во љан до хо дак у крат ком ро ку и да је и у овој обла сти 
по треб но би ти оба зрив. Фи нан си ра ње ви со ког стан дар да из ду го ва 
ства ра усло ве за еко ном ске по тре се ко ји ће вр ло бр зо по ни шти ти 
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бо љи жи вот и ство ри ти не за по сле ност, ни ске пла те и пен зи је и бе-
ду.

Че твр то, про мо ци ја при вред ног ра ста на осно ва ма ко је су 
при сут не у дру гим зе мља ма (ко пи ра ње при вред ног си сте ма дру-
гих) не га ран ту ју успе шне при вред не ре зул та те. На про тив, мо же 
се ис по ста ви ти да ре сур си др жа ве уоп ште не по др жа ва ју про јек-
то ва ну при вред ну струк ту ру. Та кав је слу чај са Ир ском (и још дра-
стич ни ји – са Ислан дом), до не кле и са Грч ком, др жа ва ма ко је су 
за по ста ви ле тра ди ци о нал не обла сти (под ко јим се под ра зу ме ва ју 
и обла сти из гра ђе не на кон се дам де се тих го ди на) и кре ну ле пу тем 
фи нан сиј ских ино ва ци ја и, ка ко се по ка за ло, ра зор них бан кар ских 
про из во да.

Пе то, стра не ди рект не ин ве сти ци је не ма ју са мо по зи тив-
не ка рак те ри сти ке (ко је су не сум њи ве и ко је не тре ба до во ди ти у 
пи та ње), по што мо гу да пре сах ну или про на ђу дру гог до ма ћи на. 
Да ље, ве ли ке ком па ни је су под ло жни је по ре ме ћа ји ма у све ту, па 
др жа ва мо же би ти за хва ће на кри зом услед про бле ма ко ја има ком-
па ни ја у дру гим зе мља ма. Под сти ца ње стра них ин ве сти ци ја по-
вољ ним по ре ским окру же њем и ни ским над ни ца ма, по ка за ло се у 
овој кри зи, пред ста вља та ко ђе мач са две оштри це.

Ше сто, тр жи ште под сти че пред у зет ни штво, ино ва ци је и, у 
оп штем слу ча ју, при вред ну ди на ми ку и при вред ни раст. Ипак, не 
сме се под окри љем тр жи шта шти ти ти ха зар дер ско по на ша ње фи-
нан сиј ских ин сти ту ци ја. Фи нан си је мо ра ју би ти ре гу ли са не.

Vladimir V. Prvulovic and Vladimir M. Vuckovic

FROM GLORY TO DESPAIR: STATE CRISIS AND 
THE LESSONS OF GREEK AND IRISH CASES

Sum mary
The eco no mic cri sis in 2008 spil led from fi nan cial mar kets to va-

ri o us seg ments of the eco nomy and so ci ety. Du ring the past year, cri sis 
has mu ta ted in to a cri sis of pu blic fi nan ce in so me Euro pean co un tri es, 
pri ma rily Gre e ce and Ire land. We di scuss the ca u ses of the cri sis, the 
con se qu en ces of the cri sis and the an ti-cri sis me a su res at the na ti o nal 
and in ter na ti o nal le vel. The aim is to re vi ew the com mon fac tors of the 
cri sis and to con si der whet her they are spe ci fic to cer tain co un tri es and 
eco no mic en vi ron ment or the ir ex pe ri en ces can ser ve as a ge ne ral war-
ning to mo dern sta tes, in clu ding Ser bia.
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Abstract
The eco no mic cri sis that is sha king the world sin ce 2008 is not 

even clo se to the end. Slow eco no mic ac ti vity, high pri ces and ca u ti o-
us flows of in ter na ti o nal ca pi tal, high bud get de fi cits and pu blic debt, 
re cord unem ployment, will cha rac te ri ze the glo bal eco nomy in the co-
ming years. In this pa per we try to find com mon fe a tu res and so me spe-
ci fics of the cri sis in two EU sta tes.

Fast-gro wing eco no mi es of Gre e ce and Ire land ena bled che ap 
bor ro wing and ex pan ding bud get de fi cit and pu blic debt. In or der to 
con ti nu o usly ful fill the con ver gen ce cri te ria for mem ber ship in the euro 
area, co un tri es ha ve fa ked da ta on the amo unt of de fi cit and debt. In 
2010 it was cle ar that Gre e ce is the big gest eco no mic pa ti ent in euro-
zo ne and that co un try is be fo re the ban kruptcy, with one of the lar gest 
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pu blic debt in hi story that is mo re than 300 bil lion euros (which is 115% 
of gross do me stic pro duct). Ire land’s pu blic debt al most tri pled in just 
three years and is now abo ut 65 bil lion euros, which is high 65% of 
gross do me stic pro duct. In Ire land, the high dec li ne in real GDP was 
re cor ded al ready in 2008 and in 2009 (3.5% and 7.6%), whi le in Gre-
e ce in 2008 real growth slo wed to 1.3% and dec re a se by  2.3% fol lo-
wed in 2009. In Gre e ce, the unem ployment ra te in cre a sed from 7.7% in 
2008. to 9.5% in 2009, and in Ire land from 6.3% to as much as 11.9%.

It to ok a ro bust fi nan cial as si stan ce from the EU and the euro zo-
ne, as well as jo int ac tion with the IMF, to avoid the col lap se in the long 
run. Al ter na ti ves ran ged from the dec la ra tion of ban kruptcy, and ina-
bi lity to re pay pu blic cre dit and lo ans, to the ex clu si on of Gre e ce from 
the euro zo ne and the se i zu re of the euro as of fi cial cur rency and hu ge 
aid and ad di ti o nal bor ro wing of Gre e ce from the funds of the Euro pean 
Union and the In ter na ti o nal Mo ne tary Fund. Lar ge pro tests ha ve ari sen 
from im po sed me a su res and go vern ment ac ti ons to re du ce the bud get 
de fi cit, in March 2010. Com pre hen si ve and costly pro gram of com bi-
ned EU and IMF aid was adop ted to get Gre e ce out of tro u ble. It pro-
vi ded a to tal of 110 bil lion dol lars in aid, with im me di a te payment of 
45 bil lion. Fi nally, the euro zo ne on the May EU sum mit ap pro ved the 
emer gency pac ka ge of 750 bil lion euros.

Ca u ses of pro blems in Gre e ce and Ire land co uld be syste ma ti zed 
as fol lows: co un tri es with dif fe rent cha rac te ri stics jo i ned the euro zo-
ne, cri sis pri ma rily hurts smal ler co un tri es, ex ces si ve debt, un re a li sticly 
high li ving stan dards, eco no mic growth that cre a tes im ba lan ces, po or 
fi scal po li ci es and fi scal ir re spon si bi lity, un re gu la ted and risky fi nan cial 
ope ra ti ons, ac ci dents, the de pen den ce on fo re ign di rect in vest ment, the 
cri sis of the en ti re euro zo ne.

It can be con clu ded that in te gra tion pro ces ses be ar nu me ro us 
be ne fits, but aslo ex po se the co un try to the risk ba sed on the loss of 
in de pen den ce. Se cond, smal ler co un tri es do not ha ve the lu xury of un-
di sci pli ned eco no mic po li ci es. Third, fo re ign as sets from fo re ign di rect 
in vest ment and lo ans sho uld not be spent ir ra ti o naly for cur rent con-
sump tion, and for ar ti fi cial and tem po rary high li ving stan dards. Fo urth, 
copying eco no mi es of ot her co un tri es do es not gu a ran tee suc cessful re-
sults in ot her co un tri es. Fifth, fo re ign di rect in vest ments ha ve not only 
po si ti ve at tri bu tes. Sixth, the mar ket pro mo tes eco no mic dyna mism and 
eco no mic growth, but sen si ti ve are as such as fi nan ce, must be re gu la-
ted.
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Сажетак
Чи ње ни це го во ре о по тре би ве ли ких про ме на по го то во по 

пи та њу фи ло зо фи је би зни са и при сту па про це су ру ко во ђе ња у 
јав ној и др жав ној упра ви. Ме ђу тим, но ва фи ло зо фи ја упра вља ња 
и пред у зет ни штва је иден тич на и за јав ни и за при ват ни сек тор. 
Шта ви ше, љу ди ко ји ру ко во де др жав ним ин сти ту ци ја ма и ком па-
ни ја ма има ју ве ћу од го вор ност од сво јих ко ле га у при ват ном сек-
то ру по што су ре зул та ти њи хо ве ефи ка сно сти на ме ње ни свим гра-
ђа ни ма и це ло куп ној дру штве ној за јед ни ци.

У на шој зе мљи то ни је слу чај, по сто ста ти стич ки по ка за те љи 
не у мит но ука зу ју да је ве ли ка ве ћи на др жав них ком па ни ја не е фи-
ка сна и по слу је са ве ли ким гу би ци ма а др жав на упра ва од 2000. го-
ди не слу жи ис кљу чи во као из вор за но во за по шљавање партијских 
кадрова и развијање непотизма.
Кључне речи: криза, економија, јавна администрација, филозофија 

бизниса, лидерство, транзиција, политичке странке. 

Гра ђа ни Ср би је су већ ви ше де це ни ја су о че ни са ни зом кри-
зних си ту а ци ја ко је као крај њи ре зул тат има ју де ва сти ра ње на ци о-
нал не еко но ми је али и свих аспе ка та и чи ни ла ца јед ног са вре ме ног 
дру штва.

Чи ње ни ца да је Ср би ја по сред но и не по сред но уче ство ва ла у 
ра то ви ма ко ји су се во ди ли на про сто ру бив ше СФРЈ а 1999. из ло-
же на тро ме сеч ној агре си ји нај ве ћих свет ских си ла ни је до при не ла 
да се по сле свих тих не га тив них до га ђа ња ство ри од го вор на по ли-
тич ка и еко ном ска ели та ко ја ће зе мљу да ин те гри ше у са вре ме на 
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гло бал на де ша ва ња у ко ји ма се као основ ни по сту лат и им пе ра тив 
при ка зу је ква ли тет жи во та љу ди, еко ном ски и тех но ло шки на пре-
дак. Већ 10 го ди на од за по чи ња ња све о бу хват них ре фор ми, а 20 
од за по чи ња ња про це са тран зи ци је ни су ре ше ни кључ ни про бле-
ми ко ји су ве за ни за сма ње ње не за по сле но сти, рав но мер ни ре ги о-
нал ни раз вој, бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и ко руп ци је, 
про цес при ва ти за ци је и ефи ка сно упра вља ње јав ним сек то ром.1)

Са вре ме не по ли тич ке пар ти је чи ја је, за пра во, је ди на спо-
соб ност тран сфор ма ци је ско ро ши зо фре но уче ста ла про ме на име-
на и сим бо ла што је од раз њи хо ве ско ро не по врат не кри зе иден ти-
те та и вред но сти не ма ју ни ка кву мо ти ва ци ју да про ме не по зи ци је 
ко је за у зи ма ју (као што се сна га ве ћи не или опо зи ци је ма ло ме-
ња, због за јед нич ких ин те ре са) у у ко ри шће њу вла сти, за ра чун 
ве ли ких на ци о нал них и ин тер на ци о нал них цен та ра еко ном ске и 
фи нан сиј ске мо ћи, а пре ма ди зај ну рас по де ле ко ји све ви ше гу ши 
гра ђан ско дру штво, свет пра вог пред у зет ни штва, сва ког гра ђа ни-
на по на о соб, ка ко пре ко све зах тев ни јег фи скал ног си сте ма, та ко 
и пу тем не мо гућ но сти да се сло бод но из ра зе иде је, што се огле да 
у пот пу ној кон тро ли сред ста ва јав ног ин фор ми са ња укљу чу ју ћи и 
нај ма ње ло кал не но ви не.

Ова кав си стем по ли тич ких стра на ка, овај на мет ну ти со ци-
јал ни пакт из ме ђу кон тро ло ра до го во ра и еко ном ских и фи нан-
сиј ских упра вља ча, чи ни све ви ше и ви ше при ти сак и оп те ре ћу је 
гра ђа не чи ја су пра ва све ви ше фор мал на а све ма ње су штин ска.2) 
Исто та ко, ве ли ки про блем пред ста вља и пер ма нент но фор ми ра ње 
но вих ин сти ту ци ја си сте ма оли че них у др жав ним аген ци ја ма, са-
ве ти ма у ко ји ма се не до но се ни ка кве од лу ке већ је це ло куп на по-
ли тич ка и еко ном ска моћ ста ци о ни ра на у не ко ли ко ка би не та што је 
глав ни по ка за тељ да ни је до шло до де цен тра ли за ци је вла сти и јед-
но став не по де ле над ле жно сти и од го вор но сти у др жав ној упра ви у 
скла ду са до бром прак сом са вре ме ног упра вља ња ко ја пре по зна је 
са мо ефи ка сност и ефек тив ност као глав не фак то ре оства ри ва ња 
ви со ког ни воа про дук тив но сти ко ја нам је по треб на ка ко би це ло-
куп на др жа ва мо гла да поч не да оства ру је еко ном ски раст и ка ко 
би се ство ри ли бо љи усло ви за раз вој пред у зет нич ког дру штва и 
по ве ћа ње за по сле но сти.

1)  Криза и развој, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт друштвених на-
ука, Београд, 2010.

2)  Стајић, Д., Тегобна транзиција, УГС „Независност“, Београд, 2004.
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ПРЕДУСЛОВИЗАРАЗВОЈИ
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕКРИЗЕ

Го ре на ве де не чи ње ни це го во ре о по тре би ве ли ких про ме на 
по го то во по пи та њу фи ло зо фи је би зни са и при сту па про це су ру-
ко во ђе ња у јав ној и др жав ној упра ви. Ме ђу тим, но ва фи ло зо фи ја 
упра вља ња и пред у зет ни штва је иден тич на и за јав ни и за при ват-
ни сек тор. Шта ви ше, љу ди ко ји ру ко во де др жав ним ин сти ту ци ја ма 
и ком па ни ја ма има ју ве ћу од го вор ност од сво јих ко ле га у при ват-
ном сек то ру по што су ре зул та ти њи хо ве ефи ка сно сти на ме ње ни 
свим гра ђа ни ма и це ло куп ној дру штве ној за јед ни ци.

У на шој зе мљи то ни је слу чај, по што ста ти стич ки по ка за те-
љи не у мит но ука зу ју да је ве ли ка ве ћи на др жав них ком па ни ја не е-
фи ка сна и по слу је са ве ли ким гу би ци ма а др жав на упра ва од 2000. 
го ди не слу жи ис кљу чи во као из вор за но во за по шља ва ње пар тиј-
ских ка дро ва и раз ви ја ње не по ти зма.

Го ди не 2000. у др жав ној упра ви би ло је за по сле но де вет хи-
ља да љу ди, а са да је тај број по ве ћан на два де сет се дам хи ља да. 
Еко ном ска кри за је до при не ла да се број за по сле них у др жав ној 
упра ви ума њи и да се на пра ве про гра ми за сма ње ње (dow nsi zing) 
бро ја за по сле них што и је сте де ли мич но ура ђе но 2009. го ди не 
(от пу ште но је ви ше де се ти на љу ди ко ји су би ли ан га жо ва ни на 
осно ву уго во ра о де лу) али то ни је има ло ре ал не ефек те по што 
се про цес но вог за по шља ва ња ни је за у ста вио. То је на не ки на чин 
на ста вак по ли ти ке ко ја под ра зу ме ва ши ро ке ко а ли ци је са ве ли ким 
бро јем ма лих стра на ка ко је за ло јал ност по ста вља ју ја сну це ну и 
број рад них ме ста ко је на кра ју мо ра да пла ћа при вре да и сви за-
по сле ни гра ђа ни. Па ка ко у та квој си ту а ци ји, где фак тич ки је дан 
чо век за ра ђу је и ства ра до дат ну вред ност за тро је, где се еко но ми ја 
го то во у 90% за сни ва на услу га ма, би ло ко ја зе мља и њен на род 
мо гу раз ви ја ти и би ти кон ку рент ни на ре ги о нал ном али и гло бал-
ном тр жи шту.3)

Кон цепт ко ји се мо ра при ме ни ти мо ра ели ми ни са ти из по ли-
тич ког де ло ва ња и кри те ри ју ма од лу чи ва ња кон цепт при пад но сти 
фа ми ли ји (нпр. по ста вљен си за ге не рал ног ди рек то ра или по бе-
диш на кон кур су ако при па даш од го ва ра ју ћој пар ти ји) као во де ћег 
кри те ри ју ма у из бо ру јав них слу жбе ни ка, да би се до шло до кри те-
ри ју ма за сно ва ним на про фе си о нал ним вред но сти ма и за слу га ма 

3) Зубовић, Ј., Домазет, И., „Транзиција и запослени у Србији“, Зборник радова Крај 
приватизације – последице по економски развој и незапосленост у Србији, Институт 
економских наука, Београд, 2010.
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као и прин ци пу од го вор но сти пре ма ко ри сни ци ма услу га, тј. но си-
о ци ма пра ва гла са, као уче сни ци ма.

На жа лост, ка ко смо мо гли да ви ди мо то ком свих ових го ди-
на, кри те ри јум при пад но сти од ре ђе ној пар тиј ској фа ми ли ји чи ни 
се опа сно слич ним при пад но сти ма фи ја шкој фа ми ли ји. Да ли је 
од нос по ве ре ња из ме ђу јед ног ге не рал ног ди рек то ра и ње го вог по-
ли тич ког па тро на за и ста то ли ко раз ли чит од хи је рар хиј ског од но са 
уну тар ма фи ја шке по ро ди це. На рав но, ма фи ја тај од нос ко ри сти да 
би чи ни ла пре сту пе. Али, зар од нос по ве ре ња из ме ђу пар тиј ског 
из вр ши те ља и ње го вог по ли тич ког га зде ни је мо ти ви сан по тре бом 
до но ше ња од лу ка за ко је се ис по ста ви да су не ра зум не у кон тек сту 
до бро би ти за јед ни це, уз си сте мат ско на ру ша ва ње те исте до бро-
би ти у ко рист при ја те ља не ле гал ним фи нан си ра њем пар ти ја или 
дру гим не ле гал ним об ли ци ма тро ше ња јав них сред ста ва.

Из гле да, ова ко, да ак ту ел ни пар тиј ски си стем ни је ни ка да ус-
пео да по ра зи моћ ма фи је, иако је по се до вао ин стру мен те и сред-
ства за оства ри ва ње ци ља.

Мо ра се по ста ви ти и пи та ње фи нан си ра ња од стра не бан-
кар ског си сте ма ка ко за за по чи ња ње и раз вој пред у зет нич ких ини-
ци ја ти ва та ко и ка да су у пи та њу стам бе ни кре ди ти за пр ви стан. 
Су о че ни са тра ди ци о нал ном ме то дом у ко јем бан ка да је но вац 
оно ме ко га већ има (у кон тек сту пру жа ња ре ал них га ран ци ја од 
стра не кли јен та), не за ви сно од ква ли те та пред у зет нич ког про јек-
та, но ва ера пре тен ду је на при ме ну прин ци па од го вор но сти и са 
стра не бан кар ског сек то ра: зе мљи је по треб на бан ка ко ја пре у зи-
ма од го вор ност да ће кри тич ки и и тех нич ки аде кват но про це ни ти 
ква ли тет пред у зет нич ког про јек та не за ви сно од по сто ја ња ре ал них 
га ран ци ја, бан ка ко ја ће мо ћи да пра ти пред у зет ни ке ка ко ин ве сти-
ци о ним ка пи та лом та ко и пра те ћом ад ми ни стра ци јом, пру жа ју ћи 
know-how и по сред нич ке услу ге - укљу чу ју ћи ко мер ци јал не - у ци-
љу успе шне ини ци ја ти ве, про це њу ју ћи на нај бо љи мо гу ћи на чин 
ис пла ти вост соп стве ног ула га ња или ула га ња у име сво јих ште ди-
ша (са ве ли ким еко ном ским до бит ком и за јед не и за дру ге), пре ма 
вред но сти ма и про це ни ко ја се раз ли ку је од тра ди ци о нал них фор-
ми бан кар ства.4) На рав но, глав ни услов за под сти цај пред у зет ни-
штву је пер ма нент на еду ка ци ја љу ди и ус по ста вља ње фи ло зо фи је 
до жи вот ног уче ња ка ко би уоп ште мо гли да ис ко ри сте са вре ме не 
мо де ле по слов них про це са и но ве тех но ло ги је.

4) Ханић, Х., „О приватизација банака у Србији“, Зборник радова Приватизација банака 
у Србији, Београдска банкарска академија и Институт економских наука, Београд, 2005.
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КАКОРАЗВИЈАТИПРЕДУЗЕТНИЧКИ
ДУХУНАШЕМДРУШТВУ?

Је дан мој ко ле га са фа кул те та до жи вео је ма ли шок од пи-
та ња сту ден та. За пра во, он је об ја шња вао ка ко се мак си ми зи ра 
про фит. Дао је све мо гу ће фор му ле, гра фи ко не и те о ри је. По том је 
пре шао на об ја шње ње не прав ди у дру штву ис ти чу ћи се бе као со-
ци јал ни слу чај. Пи та ње сту ден та је би ло: Ка ко нас мо же те учи ти 
ка ко се за ра ђу је но вац уко ли ко то ни сте и се бе на у чи ли? 

Он да и ми у Ср би ји тре ба да се за пи та мо ка ко је мо гу ће да 
не ко ко ни кад ни је ру ко во дио по слов ним про це сом и не зна шта је 
то ства ра ње до дат не вред но сти мо же би ти ру ко во ди лац у би ло ко-
јој ин сти ту ци ји а да не го во рим о ве ли ким др жав ним пред у зе ћи ма 
и ин сти ту ци ја ма од кључ ног зна ча ја за раз вој зе мље. Та ква си ту-
а ци ја је код нас за сту пље на у ви со ком про цен ту слу ча је ва што и 
до во ди до нео д го вор ног и не са ве сног по сло ва ња ко је за по сле ди цу 
има не е фи ка сност и сла бу про дук тив ност.5) Адам Смит као отац 
еко но ми је ка же да је по де ла ра да кључ ни узрок бо гат ства на ци је. 
Сми то ва пре по ру ка о по де ли ра да у на шем слу ча ју зна чи: Гле дај 
свој по сао и ра ди га што бо ље умеш.

Ко се мо же ба ви ти ту ђим по слом? Ко има вре ме на за то? 
Сва ка ко љу ди ко ји не ра де свој по сао. Они ко ји су на свом по слу 
не за по сле ни! За пи тај те се ода кле спе ци ја ли сти ма за туђ по сао но-
вац за жи вот? Ве ћи ном из не ког то ка ди стри бу ци је или ре ди стри-
бу ци је (у пред у зе ћу, др жа ви или по ро ди ци). Зна чи, не жи ве од за-
ра де! Жи ве од пра вед не ди стри бу ци је!

ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОСТАЊЕУСРБИЈИ?

Ду бо ка кри за ко ја у на шој зе мљи тра је ви ше од два де сет го-
ди на и ре флек ту је се у свим сег мен ти ма дру штве ног жи во та по-
ка зу је да ели та на вла сти не ма до вољ но зна ња, струч но сти и спо-
соб но сти да се са њом из бо ри. На ред ни гра фи кон при ка зу је да се 
про ме ни ло ми шље ње гра ђа на о кључ ним про бле ми ма ко ји се да-
нас од но се на за по сле ност, стан дард, обез бе ђе ње усло ва и ам би-
јен та за раз вој при вре де и пред у зет ни штва. У сва ком слу ча ју, на 
еко ном ском пла ну су за бе ле же ни нај ло ши ји ре зул та ти и из не ве-
ре на су оче ки ва ња гра ђа на. По да ци го во ре у при лог то ме да ни је 
ис ко ри шће на шан са за при вла че ње ин ве сти ци ја, бр зу и ефи ка сну 
при ва ти за ци ју, ре струк ту ри ра ње јав ног сек то ра, ги љо ти ну про пи-

5) Секуловић, М., Огледи о транзицији, Економски факултет, Ниш, 2004.
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са, под сти цај сек то ру ма лих и сред њих пред у зе ћа и ства ра ње дру-
штва зна ња.

Графикон1.Мишљењеодометупроме-
наизвршених5.октобра2000.године

Пре ма свим овим па ра ме три ма со ци ја ли зам је био нај бо љи, 
осим по по ли тич ким сло бо да ма. Ка да су оне у пи та њу да нас је нај-
бо ље. Нај го ре нам је по два па ра ме тра би ло у вре ме Ми ло ше ви ћа, 
а по дру га два да нас. У про шлој де це ни ји – вре ме ра то ва, на ци о на-
ли зма, не ви ђе не ин фла ци је, ме ђу на род не изо ла ци је, бом бар до ва ња 
и свих дру гих де ци ви ли за ци ја – е та да нам је би ло нај го ре на пла ну 
по ли тич ких сло бо да и на пла ну по ли тич ког си сте ма. Да нас, у де-
це ни ји ко ја ис ти че, нај го ре нам је на пла ну жи вот ног стан дар да и 
на пла ну при вре де. Ка да се све са бе ре, гра ђа ни Ср би је про це њу је 
да нам је нај бо ље би ло у со ци ја ли зму (про сеч на оце на 3,6), а да 
нам је да нас не што бо ље (2,5) не го што је би ло за Ми ло ше ви ће вог 
вак та (2,4).6)

Табела1.„Какоживитевиивашапородица?“
Вре ме ис тра-
жи ва ња

до-
бро

сред-
ње

под но-
шљи во

те шко под-
но шљи во

не под но-
шљи во

не 
зна

укуп-
но

Април 2005. 4 24 32 31 7 2 100
Април 2006. 4 21 36 31 7 1 100
Ју ни 2007. 10 33 28 23 6 - 100
Сеп тем бар 2007. 12 32 34 18 4 - 100
Сеп тем бар 2010. 9 25 30 24 12 - 100

Из вор: Це сид

6) Friedrich Ebert Stiftung, Центар за социјалну демократију, Центар за слободне изборе 
и демократију, Истраживање јавног мнења „Како грађани Србије виде транзицију 
из социјализма у капитализам“, спроведено је на репрезентативном узорку од 1813 
испитаника, на територији целе Србије, без Косова и Метохије, септембар 2010.
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Је дан од мо гу ћих узро ка до са да нај кри тич ки јег ста ва пре ма 
вре ме ну по сле 2000. го ди не не сум њи во ле жи и чи ње ни ци да се 
упо ре до са еко ном ском кри зом у Ср би ји од ви ја и “убр за на тран-
зи ци ја”7) што је исто вре ме но до ве ло и до ра ста не за по сле но сти и 
до по ра ста си ро ма штва у по след ње две го ди не. Ако се то ме до-
да и гло бал но про жи ма ју ћа де пре си ја, јер ве сти о бла гим на го ве-
шта ји ма из ла ска из кри зе исто вре ме но пра те и упо зо ре ња да нас 
мо жда вре ба и дру ги та лас уда ра свет ске еко ном ске кри зе, не би 
би ло нео бич но да и ме ђу две тре ћи не оних ко ји и да нас мо гу да 
при ште де, одво је за ку по ви ну фри жи де ра, али не и за ко ла, или 
за све што по же ле, ве ро ват но има оних ко ји сма тра ју свој жи вот 
је два под но шљи вим. Број оних ко ји жи ве те шко под но шљи во или 
не под но шљи во, или оних ко ји од го ва ра ју да не ма ју ни за основ не 
по тре бе, или има ју са мо за стан и хра ну је го то во исти (око 36%) и 
ко ре спон ди ра и чак је по вољ ни ји од зва нич не ста ти сти ке ко ја ме ри 
оне на ли ни ји ста нов ни штва и оне не по сред но из над ње.

Пре све га, при сут но је ве ли ко не за до вољ ство то ком и ре зул-
та ти ма по ли тич ких, еко ном ских и со ци јал них ре фор ми, а по себ-
но ста њем у на ци о нал ној еко но ми ји и соп стве ним ма те ри јал ним 
и дру штве ним ста ту сом. То ме у при лог го во ри по да так да ме ђу 
лич ним осе ћа њи ма у ве зи са укуп ним ста њем у дру штву и то ком 
дру штве них ре фор ми, до ми ни ра ју за бри ну тост и страх, не за до-
вољ ство и бес, де пре сив ност, не моћ и без на ђе. То је очи глед на и 
вид на по сле ди ца ве о ма ду го трај не по ли тич ке, еко ном ске, со ци јал-
не и мо рал не кри зе у ко јој се на ла зи на ше дру штво. Сре ћом, још је 
увек зна тан број оних ко ји га је на ду и оп ти ми зам у ве зи пред сто је-
ћег то ка и ефе ка та дру штве них ре фор ми. 

Ова ква, пре те жно не га тив на осе ћа ња, исто вре ме но су из раз 
не по ве ре ња у ак те ре по ли тич ког жи во та дру штва, што се ис по ља ва 
кроз гу бље ње мо ти ва ци је за уче шће у јав ном и по ли тич ком жи во-
ту, укљу чу ју ћи и спрем ност за из ла зак на сле де ће пар ла мен тар не 
из бо ре. Ре зул та ти ис тра жи ва ња јав ног мње ња го во ре, или тач ни је 
ре че но упо зо ра ва ју да из го ди не у го ди ну ра сте број ап сти не на та, 
од но сно оних ко ји не же ле да иза ђу на пар ла мен тар не из бо ре. Број 

7)  Ову оце ну из ре као је не дав но еко но ми ста, др Па вле Пе тро вић об ја шња ва ју ћи раз ло ге 
због ко јих је пад за по сле но сти то ком кри зе у Ср би ји био два и по пу та ве ћи од про из-
вод ње – што је са свим су прот но трен до ви ма у оста лим при вре да ма у тран зи ци ји. Пре-
ма овом ту ма че њу пред у зе ћа се убр за но осло ба ђа ју ви шко ва за по сле них. Апри ла 2010. 
укуп на за по сле ност ста нов ни штва рад ног уз ра ста до сти гла је исто риј ски ми ни мум, а 
од го ва ра ју ћа сто па за по сле но сти па ла на 47%, ско ро два де сет про цент них по е на ма ње 
од Европ ске Уни је. Исто вре ме но сто па не за по сле но сти пре шла је 20% по сле кон ти ну-
и ра ног сма њи ва ња од 2000. до 2008. го ди не ка да је би ла 13.8% (Квар тал ни мо ни тор, 
Ми ха ил Аран да рен ко, Ву кан Ву јић, Про јек ци је за по сле но сти и кре та ња на тр жи шту 
ра да Ср би је до 2020. го ди не). 
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ап сти не на та да нас се кре ће из ме ђу 40 и 50%, и по ка зу је тен ден ци ју 
ра ста. При ли ком оце њи ва ња овог по да тка мо ра се има ти у ви ду да 
су ап сти нен ти, у су шти ни они ко ји су не за до вољ ни укуп ним ста-
њем у зе мљи, соп стве ним ма те ри јал ним и со ци јал ним по ло жа јем 
и из ра жа ва ју не по ве ре ње пре ма свим ак те ри ма по ли тич ке сце не, 
ка ко пре ма они ма на вла сти, та ко и они ма у опо зи ци ји. 

У ко јој ме ри гра ђа ни Ср би је има ју (не):по ве ре ње у глав не 
др жав не ин сти ту ци је при ка зу је гра фи кон број 2:

Ранг је са чи њен на осно ву сред ње вред но сти ко ја је до би је на пондери са-
њем сва ког од го во ра „Ве ли ко по ве ре ње“ са 5, „Углав ном има по ве ре ње“ 
са 4, „И има и не ма по ве ре ње“ са 3, „Углав ном не ма по ве ре ње“ са 2 и 
„Уоп ште не ма по ве ре ње“ са 1, и де ље њем ско ра са бро јем од го во ра. На 
гра фи ко ну на x – оси су пон де ри: 1 – Ни ка кво по ве ре ње; 2 – Углав ном не-
по ве ре ње; 3 – И има и не ма по ве ре ње; 4 – Углав ном по ве ре ње; 5 – Ве ли ко 
по ве ре ње.8)

Еко ном ска си ту а ци ја је са мо од раз у огле да лу опи са ног не по-
вољ ног по ли тич ког ста ња у дру штву, од но сно чи ње ни це да ве ћи-
на нај ва жни јих стра те шких пи та ња, ко ја су до ми нант но по ли тич ке 
при ро де, не са мо да ни су ре ше на, већ пред ста вља ју нај сна жни ји 
из вор су ко ба и по де ла ме ђу ак те ри ма по ли тич ког и дру штве ног 
жи во та. Ако се при хва ти став да еко но ми ја го во ри, пре све га, је-
зи ком чи ње ни ца, он да ма кро-еко ном ски по ка за те љи при ка за ни у 
сле де ћој та бе ли го во ре о то ме, да се Ср би ја по еко ном ским ре зул-
та ти ма и ква ли те ту жи во та на ла зи на за че љу зе ма ља тран зи ци је.

Би тан еле мент дру штве ног окру же ња за еко ном ски раз вој 
пред ста вља дру штве на струк ту ра, или дру гим ре чи ма са мо по сто-
ја ње ре ал не дру штве не мо ћи и мо ти ва ци ја од ре ђе них дру штве них 
сло је ва да гра де де мо крат ске ин ду стриј ске од но се, па у том окви-
ру и со ци јал ни ди ја лог. Пи та ње се мо же по ста ви ти и на дру ги ди-

8) Fri e drich Ebert Stif tung, Цен тар за со ци јал ну де мо кра ти ју, Цен тар за сло бод не из бо ре и 
де мо кра ти ју, Ис тра жи ва ње јав ног мне ња „Ка ко гра ђа ни Ср би је ви де тран зи ци ју из со-
ци ја ли зма у ка пи та ли зам“.
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рект ни ји на чин – да ли да нас у Ср би ји по сто је дру штве не сна ге, 
од но сно да ли дру штве ни чи ни о ци има ју нео п ход не по ли тич ке, 
струч не, мо ти ва ци о не и дру ге ка па ци те те да би успе шно гра ди ли 
еко но ми ју.9) 

Осно ва за та кво пи та ње про ис ти че из прак се еко ном ског раз-
во ја у зе мља ма ЕУ и успе шним зе мља ма тран зи ци је, ко ја је по твр-
ди ла да је је дан од усло ва за раз вој да сва ки од ре ле вант них дру-
штве них чи ни ла ца (по ли тич ке вла сти, син ди ка ти, по сло да вач ке 
ор га ни за ци је, не вла дин сек тор) мо ра по је ди нач но уну тар се бе да 
из гра ди по треб не де мо крат ске, струч не, мо рал не и дру ге ка па ци-
те те, ко ји га у су шти ни ле ги ти ми шу да ак тив но уче ству је у укуп-
ном др жав ном раз во ју. 

Тра же ње од го во ра на ово пи та ње, ко је је нео п ход ни услов 
еко ном ског раз во ја, мо ра за по че ти од чи ње ни це да је у про те кле 
не пу не две де це ни је – од по чет ка про це са тран зи ци је до шло до из-
ра зи то круп них про ме на у со ци јал ној струк ту ри дру штва, ка ко на 
ре ал ном, та ко и на иде о ло шком и те о риј ском пла ну. 10)

Пре све га, сру ше на је иде о ло шка и те о риј ска кон цеп ци ја 
рад нич ке кла се као вла да ју ће. Па ра лел но са тим до шло је до ре-
ал ног еко ном ског и со ци јал ног про па да ња све та ра да. Исти ни за 
во љу, при пад ни ци рад но-про из во ђач ких сло је ва дру штва, у свим 
зе мља ма тран зи ци је, ка ко оним успе шним, та ко и у оним не у спе-
шним, пла ти ли су нај ве ћу со ци јал ну це ну тран зи ци је. У слу ча ју 
Ср би је, упра во због не по вољ ног, кри зног то ка дру штве них про це-
са, пре се мо же го во ри ти о жр тва ма тран зи ци је. Не са мо због то га 
што је ве ли ки број фа бри ка пре стао са ра дом због ра то ва, санк ци ја, 
ло ше еко ном ске по ли ти ке, ко руп ци је, не ле гал них при ва ти за ци ја, 
већ и због тех но ло шког за о ста ја ња, због че га зна тан број пред у зе ћа 
ви ше ли чи на му зе је, не го на са вре ме не ин ду стриј ске по го не, и они 
не ма ју ап со лут но ни ка кву шан су на све зах тев ни јем и стро жи јем 
ме ђу на род ном тр жи шту. 

Та ко ђе је до шло до круп не со ци јал не по ла ри за ци је дру штва, 
ко ја се огле да у то ме да око 10% ста нов ни штва рас по ла же огром-
ним бо гат ством, док око 90% њих са ста вља крај с кра јем, од но сно 
си ро ма шни су, са мо у раз ли чи тим сте пе ни ма. То, дру гим ре чи ма, 
зна чи да су уни ште ни сред њи дру штве ни сло је ви, ко ји су по сво јој 
дру штве ној по зи ци ји, со цио-пси хо ло шким и обра зов ним ка рак те-
ри сти ка ма је дан од дру штве них сту бо ва де мо крат ских ин ду стриј-

9) Сто јиљ ко вић, С., Кон фликт или ди ја лог, Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Swiss La bo ur As-
si stan ce, Бе о град, 2008.

10) Ма рин ко вић, Д., „Со ци јал на це на и ети ка при ва ти за ци је“, Збор ник ра до ва, Крај при ва-
ти за ци је, ИЕН, Бе о град, 2010.
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ских од но са у це ли ни, и у том окви ру и ства ра ња пред у сло ва за 
ди на ми чан еко ном ски раст.. 

ПУТЗАИЗЛАЗАКИЗКРИЗЕ? 

Пут за из ла зак из ове, као и сва ке дру ге кри зе, на ла зи се у 
ана ли зи ње них узро ка и по јав них об ли ка. Ана ли зе узро ка и по-
сле ди ца кри зе, по јав них об ли ка кри зе, чи ни ла ца ко ји по себ но ути-
чу на ду жи ну тра ја ња и ду би ну со ци јал но-еко ном ских по сле ди ца, 
упра во се и ра де због то га да би се кри зе спре чи ле, или ако то ни је 
мо гу ће да би што кра ће тра ја ле и иза зва ле што ма ње со ци јал не и 
еко ном ске по сле ди це. Сва ка кри за, укљу чу ју ћи и те ку ћу, ко ја већ 
не ко ли ко го ди на по тре са са вре ме ни свет, а по себ но зе мље тран зи-
ци је, укљу чу ју ћи и Ср би ју, пред ста вља сво је вр сни тест ста бил но-
сти јед ног дру штва – по ли тич ке, еко ном ске, со ци јал не, ка па ци те та 
ин сти ту ци ја јед ног дру штва да из др же удар це и по сле ди це кри зе. 
То по твр ђу је чи ње ни ца да у слу ча је ви ма кри за пр во “па да ју”, еко-
ном ски и тех но ло шки не раз ви је не, не де мо крат ске зе мље. На и ме, 
у та квим зе мља ма огром на ве ћи на ста нов ни штва за крат ко вре ме 
се су о ча ва са тра гич ним по сле ди ца ма гла ди, не за по сле но сти, си-
ро ма штва, со ци јал ног без на ђа. У том сми слу, по себ но тре ба на-
гла си ти да је кри за сво је вр сна про ве ра мо рал ног ста ња дру штва, 
спрем но сти дру штва да на кри зу ре а гу је оп ште при хва ће ним мо-
рал ним нор ма ма, а пре све га прин ци пи ма со ли дар но сти и со ци-
јал не прав де. Реч је о сво је вр сном прин ци пу спо је них су до ва, јер 
је не по што ва ње мо рал них нор ми, од но сно не кон тро ли са на глад за 
про фи том, ко ја не во ди ра чу на о кор по ра тив ној кул ту ри и дру штве-
но од го вор ном по сло ва њу, је дан од кључ них из во ра кри зе. 

Кри за у Ср би ји је ви ше ди мен зи о нал на. Она је исто вре ме-
но, еко ном ска, по ли тич ка, со ци јал на, мо рал на, ин сти ту ци о нал на. 
Но, ви ше ди мен зи о нал ност је, ма ње-ви ше од ли ка свих са вре ме них 
кри за. То са мо зна чи, да се трај ном, си сте мат ском от кла ња њу ње-
них узро ка мо ра при ла зи ти ви ше ди мен зи о нал но. Не спор но је да је 
кри за у Ср би ји део гло бал не кри зе. Ме ђу тим, она је у ве ћој ме ри 
кри за јед не, нај пре на сил но пре ки ну те, а за тим успо ре не и не е фи-
ка сне тран зи ци је. Упра во је та не е фи ка сност ви ше стру ко уве ћа ла 
со ци јал ну це ну еко ном ских, по ли тич ких и дру штве них ре фор ми, и 
та це на је да нас не из др жљи ва за ве ћи ну ста нов ни штва. Ипак, ре-
зул та ти ис тра жи ва ња, као и дру ги па ра ме три, не дво сми сле но ис-
ти чу је дан аспект кри зе – кри зу мо ра ла. Она је по уве ре њу ве ћи не 
ре ле вант них ис тра жи ва ча, али и ста во ви ма гра ђа на кључ ни из вор 
свих дру гих аспе ка та кри зе, а то зна чи да из ла зак из кри зе ни је мо-



Владимир  Маринковић Политичка и економска одговорност као ...

291

гућ без мо рал не об но ве дру штва. А мо рал на об но ва ни је мо гу ћа 
без про ме не по на ша ња јав них вла сти. 

VladimirMarinkovic

POLITICALANDECONOMICRESPONSIBILITY
ASCONDITIONSFOROVERCOMINGOFCRISIS

Summary
This is the fact today world in whole, specially countries in tran-

sition, including Serbia, are faced with urgent need, for deep changes 
in philosophy of bussines. In that sense is specially important new ap-
proach to leadership in public administration. Hovewer, new philo-
shopy of management is same in private and public sector. In compari-
son, leaders of public institutions and companies have higher level of 
responsibility, because because them decisions have strong in flu en ce to 
qu a lity of li fe of ci ti zens and so ci ety in who le. 

 In Ser bian so ci ety, un for tu na tely it is not ca se. Sta ti stic da ta con-
firms that ma jo rity of pu blic com pa ni es is in de ep lost, and pu blic ad mi-
ni stra tion is pla ce for em ployment of rul ling par ti es mem bers. 
Key words: cri ses, eco nomy, pu blic ad mi ni stra tion, phi lo sophy of bu si ness, 

le a der ship, po li ti cal par ti es.
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Сажетак 
Ки на је ве ли ка свет ска си ла. Та чи ње ни ца че сто ма ски ра 

про бле ме ко је та ко ве ли ка зе мља мо же да има. Је дан од њих је 
ислам ски екс тре ми зам. Ислам ски екс тре ми зам ве зан је пре све га 
за тур ко фон ску на ци о нал ну ма њи ну ко ја се на зи ва Уј гу ри ма. Али 
се ре ли гиј ска ве за пре ли ва пре ко ет нич ких гра ни ца па и дру ги му-
сли ма ни Ки не зна ју да уче ству ју у том по кре ту. Ки на се за са да 
успе шно бо ри са овим фе но ме ном али он ни из да ле ка ни је са свим 
пре вла дан. По го то во што но ва по ли ти ка Тур ске по чи ње да по ка зу-
је ин те рес за то пи та ње. А све то угро жа ва ин те ре се Ки не у ислам-
ском све ту, где се она снаб де ва наф том.
Кључ не ре чи: Ки на, ислам ски екс тре ми зам, угро же ност, ста бил ност, ме-

ђу на род на са рад ња, наф та
Ка да се го во ри о Ки ни и ње ним уну тра шњим про бле ми ма 

као је дан спо ми ње се и вер ски1) При то ме је цен трал на тач ка ба-
че на на ти бе тан ски се па ра ти зам ко ји пред во ди вр хов ни по гла вар 

* Овај текст рађен је у оквиру пројекта 179008, Министарства науке Србије
1)  О ре ли гиј ским про бле ми ма Ки не по гле да ти у Okuyama Mic hi a ki, «So ka Gak kai as Chal-

len ge to Ja pa nes So ci ety and Po li tics», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2010. IV, до ступ но и 
на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me4_no1/6%20
-%20okuyama%20mic hi a ki.pdf /15.11.2010/
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ти бе тан ског бу ди зма Да лај ла ма. Ме ђу тим све ви ше се осе ћа и 
де ло ва ње ислам ског се це си о ни зма по ве за ног са нај ек стрем ни јим 
ислам ским те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма у све ту ка кве су Ал Ка-
и да, Ислам ски џи хад и слич но.

Пре све га ва ља ис та ћи да ислам ско пи та ње у Ки ни ни је ни ка-
ква но вост. Ислам је у овој нај ста ри јој и нај мно го људ ни јој зе мљи 
при су тан ве о ма ду го. Пр ви кон так ти исла ма и Ки не ус по ста вље ни 
су још у вре ме на стан ка исла ма. Тре ћи ха лиф исла ма Осман је у 
скла ду са тра ди ци јом Му ха ме да по слао иза сла ни ка у Ки ну са по-
зи вом Ки не зи ма да при хва те ислам2). Та да шњи ки не ски цар ко ји 
је. при мио му сли ман ског по сла ни ка на ре дио је да се у Кан то ну из-
гра ди пр ва џа ми ја у част те по се те. Та ко се фор ми ра ла му сли ман-
ска за јед ни ца у Ки ни. Да нас му сли ма ни чи не ва жан део ки не ског 
дру штва. Са да шња је ки не ска му сли ман ска за јед ни ца са ста вље на 
од Ки не за ко ји су пре шли на исла ма и од ет нич ких ма њи на ко ји су 
се сти ца јем исто риј ских при ли ка на шли на те ри то ри ји Ки не. Број 
му сли ма на у Ки ни ва ри ра у раз ли чи тим из во ри ма. Му сли ман ски 
из во ри на сто је да ви ше стру ко пре у ве ли ча ју њи хов број. Ки не ске 
вла сти на сто је да га сма ње. Та ко да ни је мо гу ће са свим пре ци зно 
утвр ди ти ко ли ко их има. Ве ро ват но су по да ци ко је да је ЦИА, с об-
зи ром на ин те рес САД, тач ни. ЦИА про це њу је да у Ки ни жи ви од 
1 до 2 % му сли ма на3). С дру ге стра не из ве штај о ме ђу на род ним ре-
ли гиј ским сло бо да ма Ми ни стар ства спољ них по сло ва САД про це-
њу је да у Ки ни жи ви 1,5%му сли ма на. Ско ра шњи по пи си по ка зу ју 
да у Ки ни жи ви око 20 ми ли о на му сли ма на4). Они у прин ци пу при-
па да ју три ма зна чај ним ет нич ким за јед ни ца ма:Ху и ма, Уј гу ри ма и 
Ка за си ма. Хуа има око 9,8 ми ли о на, Уј гу ра 8,4 и Ка за ха 1,25 ми ли-
о на. Оста ле за јед ни це су број но бе зна чај не. Ве о ма је ва жно ис та ћи 
да су Хуи у ет нич ком сми слу Ки не зи ислам ске ве ро и спо ве сти. За 
раз ли ку од њих Уј гу ри су на род тур ског ет нич ког по ре кла и го во ре 
јед ним ди ја лек том тур ског је зи ка.

У вре ме бу ђе ња исла ма ови на ро ди по ста ју ве о ма ва жни за то 
што се и њи хо ви де ло ви укљу чу ју у тај по крет. По себ но је ва жно 

2)  http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Islam_in_Chi na 

3)  CIA - The World Fac tbo ok - Chi na

4) Co un ting up the num ber of pe o ple of tra di ti o nally Mu slim na ti o na li ti es who we re enu me ra ted 
in the 1990 cen sus gi ves a to tal of 17.6 mil lion, 96% of whom be long to just three na ti o na li ti-
es: Hui 8.6 mil lion, Uyghurs 7.2 mil lion, and Ka zakhs 1.1 mil lion. Ot her na ti o na li ti es that are 
tra di ti o nally Mu slim in clu de Kyrghyz, Ta jiks, Uz beks, Ta tars, Sa lar, Bo nan, and Dong xi ang. 
See Dru C. Glad ney, “Islam in Chi na: Ac com mo da tion or Se pa ra tism?”, Pa per pre sen ted at 
Sympo si um on Islam in So ut he ast Asia and Chi na, Hong Kong, 2002. Ava i la ble at http://
www.islamsympo si um.cityu.edu.hk. The 2000 cen sus re por ted a to tal of 20.3 mil lion mem-
bers of Mu slim na ti o na li ti es, of which again 96% be lon ged to just three gro ups: Hui 9.8 mil-
lion, Uyghurs 8.4 mil lion, and Ka zakhs 1.25 mil lion
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да то ни су са мо аутох то ни по кре ти му сли ма на Ки не5). Већ се ра-
ди и о сми шље ним и са стра не под сти ца ним ак ци ја ма чи ји је циљ 
де ста би ли зо ва ње ове зе мље. То под сти ца ње до ла зи са две стра не , 
с јед не стра не до ла зи од тра ди ци о нал них ри ва ла Ки не - за пад них 
зе ма ља, а са дру ге од стра не од ислам ских свет ских цен та ра мо ћи. 
Кад а се ра ди о пр вом под сти ца ју ње гов нај ва жни ји по кре тач је су 
САД и њи хо ва оба ве штај на слу жба ЦИА. Али ве о ма ва жну и све 
ве ћу уло гу има ју и та ко зва не не вла ди не ор га ни за ци је ко је под бу-
њу ју му сли ма не. Ту пре све га ми сли мо на Фонд за отво ре но дру-
штво Џор џа Со ро са, за тим Ам не сти ин тер не ше нел итд.

Што се по др шке од стра не ислам ских цен та ра мо ћи ти че пре 
све га се ра ди о вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ислам ских 
зе ма ља, али и о по зна тим ислам ским екс тре ми стич ким ор га ни за-
ци ја ти па Ал Ка и да, Ислам ски џи хад и сл.

Иако се на тај про блем, као на мо гу ћи на чин да се Ки на де-
ста би ли зу је, ра чу на ло одав но он по ста је по себ но ва жан по сле ору-
жа ног устан ка ко ји је у про вин ци ји Си кјанг из био у Ба ре ну 1990 
го ди не.6) Ти не ре ди су бит но скре ну ли па жњу на уј гур ско пи та ње. 
Са ми Уј гу ри ко ји су уста ли на оруж је и цео тај ком плекс пи та ња 
ни је јед но зна чан. Пр во ра ди се о тур ској ет нич кој ма њи ни му сли-
ман ске ве ро и спо ве сти. Да кле она је раз ли чи та од ве ћин ских Хан 
Ки не за у ет нич ком и вер ском сми слу. Пре ма то ме тај по крет има 
ет нич ке ди мен зи је, али је он и вер ски јер су Уј гу ри ка ко смо ре-
кли му сли ма ни. Упра во ту чи ње ни цу да су Уј гу ри му сли ма ни по-
че ли су да ко ри сте сви не при ја те љи Ки не са на ме ром да про блем 
про ши ре. Пре све га да по ја ча ју ислам ски ка рак тер ре вол та и да 
на тај на чин Уј гу ри ма по ла ко при дру же дру ге му сли ма не не тур-
ске при пад но сти, нај пре Ху је, а за тим да то пред ста ве као про блем 
чи та вог ислам ског све та и да ан га жу ју по моћ дру гих му сли ма на 
овом про јек ту. Оно што је ве о ма ва жно је сте да овај по крет ни је 
јед но зна чан. Део Уј гу ра же ли пре кид свих ве за са Ки ном и ства-
ра ње не за ви сне др жа ве ко ја би се зва ла Уј гу ри стан или Ис точ ни 
Тур ке стан, а дру га гру па по бу ње ни ка же ли са мо ве ћи сте пен ауто-
но ми је у окви ру Ки не7). Ме ђу тим овој вер ској ди мен зи ји је при до-
да та и ет нич ка ко ја се ни ка ко не мо же за не ма ри ти и она до ла зи од 

5)  Слич но се де ша ва у гра нич ним под руч ји ма Ки не. О то ме по гле да ти у Ra na P B Singh 
«He ri ta ge Con te sta tion and Con text of Re li gion: Po li ti cal Sce na rio from So ut hern Asia», По-
ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2008, II. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me2_no1/08_singh.pdf 

6) http://www.apcss.org/Pu bli ca ti ons/APCSS--%20Uyghur%20Mu slim%20Se pa ra tism%20
in%20Xin ji ang.doc стр. 1 (до ступ но 21.5.2009)

7) Исто



СПМ број 1/2011, година XVIII, свеска 31. стр. 293-304.

296

Тур ске8). Али је ва жно да у ме ри у ко јој Тур ска све ви ше те жи од-
ба ци ва њу ке ма ли стич ких ре фор ми, то се све ви ше тур ска ет нич ки 
мо ти ви са на по моћ та ко ђе пре тва ра у ислам ску.9)

Од те 1990. као што је оп ште по зна то , ин тен зи ви ра ју се ак-
ци је се це си о ни ста али се и по крет све ви ше исла ми зу је и по ста је 
део све оп штих свет ских ре ли гиј ских ги ба ња и као та кав ула зи у 
оно под руч је ис тра жи ва ња ко је се на зи ва по ли ти ко ло ги ја ре ли ги-
је10).

Ко ли ко је ово пи та ње ва жно за САД и ко ли ко САД отво ре-
но ра ди на про ду бљи ва њу то га кон флик та, на ште ту Ки не, ви ди 
се и из јав них из во ра, ко ји има ју ста тус на уч них ра до ва. Го во ре ћи 
о то ме про бле му у јед ном из ве шта ју се ка же да упр кос чи ње ни ци 
да се це си о ни стич ки по крет у Си кјан гу има од ре ђе не ве зе са свет-
ским те ро ри стич ким ислам ским ор га ни за ци ја ма, Аме ри ка то ме 
про бле му мо ра да при сту па са тач ке гле ди шта охра бри ва ња Ки не 
да оства ру је вла да ви ну пра ва и да се бо ри за људ ска пра ва11). То 
дру гим ре чи ма зна чи да ће САД учи ни ти све да се тај по крет по др-
жа ва јер сла би уну тра шњу чвр сти ну Ки не. И са свим се ја сно ве ли 
‘’да је при мар на бри га САД би ла и да ће и да ље оста ти зло у по тре-
ба људ ских пра ва’’12). Са мим ти ме се ви ди да ће пра во Ки не да бра-
ни свој на ци о нал ни су ве ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет би ти 
под ре ђе но бор би за људ ска пра ва. А то у крај њој ин стан ци зна чи 
уви је но за ла га ње за уј гур ски се це си о ни зам.

Ко ли ко је Ки на као зе мља бит на за САД и ко ли ко је раз би ја-
ње Ки не је дан од нај ва жни јих ци ље ва аме рич ке по ли ти ке нај бо ље 
ће се ви де ти из сле де ћих по да та ка. Не ма ни ка кве сум ње да је по сле 
11 сеп тем бра бор ба про тив ислам ског те ро ри зма по ста ла глав на 
пре о ку па ци ја аме рич ке ад ми ни стра ци је13). Са те тач ке гле ди шта 
би ло би ло гич но да Аме ри кан ци сву да у све ту чи не све да раз би ју 

8) Исто

9) O исла ми за ци ји Тур ске ви де ти у Fat ma Sun dal, «What has Hap pe ned in Akp Years in Tur-
key: The Con di tion of Isla mism, Tur kish Islam Synthe sis, and Isla mist Vi o len ce», По ли ти-
ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2008, II. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/
ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me2_no1/01_fat ma_sun dal.pdf (16.11.2010)

10)  Mi ro ljub Jev tic, «Po li ti cal Sci en ce of Re li gion», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1/2007. I, до-
ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Po li ti cal_sci en ce_and_re-
li gion.pdf (до ступ но 21.5.09 )

11)  http://www.apcss.org/Pu bli ca ti ons/APCSS--%20Uyghur%20Mu slim%20Se pa ra tism%20
in%20Xin ji ang.doc стр. 1 (до ступ но 21.5.2009)

12)  Исто, стр. 11.

13)  Mi ro ljub Jev tic, Re li gion and Po wer, Es says on Po li to logy of Re li gion, Cen ter for Study of 
Re li gion and Re li gi o us to le ran ce
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лан це те мре же. А као јед ну од ка ри ка те ро ри стич ке ислам ске ин-
тер на ци о на ле САД про гла ша ва ју и “Ис точ но тур ке стан ски ислам-
ски по крет - ЕТИМ’’14)Упр кос то ме, ви ди мо, ка ко став САД пре ма 
то ме пи та њу у Ки ни ни је са рад ња у бор би про тив те ро ри зма, што 
би би ло ло гич но. Већ је то бор ба за људ ска пра ва. Дру гим ре чи ма 
ра ди се ис ко ри шћа ва њу то га пи та ња за ин те ре се САД, а на ште ту 
Ки не15). То се по себ но ви ди из ста ва не вла ди них ор га ни за ци ја под 
кон тро лом САД, ко је, про це не о ЕТИМ као те ро ри стич кој ор га ни-
за ци је ви де са мо као сред ство ко јим се Ки на ко ри сти да би угу-
ши ла ди си дент ски по крет.16) Ра ди се у ства ри о то ме да је по сле 
про па сти на Ти јен ан Ми је ну, ка да је по ста ло ја сно да се ки не ски 
си стем не мо же де ста би ли зо ва ти та ко ла ко као Вар шав ски пакт, 
би ло очи глед но да се мо ра ју тра жи ти дру га сред ства . А вер ске ма-
њи не су се по ка за ле као јед на од нај зна чај ни јих. Та ко да, и кад се 
де сио 11. сеп тем бар и ка да је ислам ски те ро ри зам за САД по стао 
озби љан про блем, Ва шинг тон ни је од у стао од сво јих при о ри те та а 
то је оне мо гу ћа ва ње ја ча ња Ки не и Ру си је као глав них про тив ни ка. 
Што зна чи да се аме рич ка по ли ти ка у то ме сми слу ни је про ме ни ла. 
Ислам ски те ро ри зам и бор ба са њим је сте тре нут на пре о ку па ци ја 
САД али се ра чу на очи глед но да је то опа сност са ко јом ће се лак-
ше об ра чу на ти, а да су рас ту ћи ути цај Ки не и Ру си је за бу дућ ност 
САД мно го ва жни ји. То се по себ но ви ди из по да та ка да је по ред 
еви дент них ве за ЕТИ МА са Ал Ка е дом и слич ним ор га ни за ци ја ма, 
САД на све на чи не на сто ја ла да ума њи зна ча ја ислам ског ка рак-
те ра ове ор га ни за ци је, од но сно ње них гло бал них ислам ских ори-
јен та ци ја.17). Ко ли ко је ве за Уј гу ра и Ал Ка е де бе ло да на ви ди се из 
по да тка да су 22 Уј гу ра за ро бље на у бор ба ма у Ав га ни ста ну у да су 
тран спор то ва ни у аме рич ку вој ну ба зу Гван та на мо на Ку би18). Али 
то ипак ни је до вољ но Ва шинг то ну да тај про блем пред ста ви као 
ислам ски већ на сто ји да му да ди мен зи ју бор бе за људ ска пра ва19).

14)  http://www.sta te.gov/s/ct/rls/crt/2006/82738.htm (до ступ но 21.5.09)

15)  Слич но је и по на ша ње на Ко сме ту. О то ме по гле да ти у Gre gory R. Co pley, «Me e ting the 
Bur den of Sta te hood: Is Ko so vo Ready?», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2007, I. До ступ но 
и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me1_no1/Me-
e ting_the_bur den_of_sta te hood_-_is_ko so vo_ready.pdf (15.11.2010.)

16)  Исто 

17)  http://www.cfr.org/pu bli ca tion/9179/ (до ступ но 21.5.09)

18)  Исто

19)  Ка ко се то тран сфор ми ше на по љу бор бе за људ ска по ра ва по гле да ти у Зо ран Јев то вић, 
«Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку», По ли ти ко ло ги ја 
ре ли ги је, 1-2007, I.
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Су штин ски ЕТИМ је сам се бе де фи ни сао као ислам ски по-
крет. Ислам ски по крет не ма дру гу иде о ло ги ју осим исла ма. А 
ислам по пи та њу на ци је и ње не ор га ни за ци је не ма ни ка кве ди ле ме. 
За ислам на ци ја у ет нич ким ка те го ри ја ма не по сто ји. Ислам по зна је 
са мо вер ску за јед ни цу му сли ма на, без об зи ра ко јој ет нич кој на ци ји 
му сли ма ни при па да ли, ко јим је зи ком го во ри ли или ко је год да су 
ра се. То је став тра ди ци о нал не ислам ске те о ри је и то је став свих 
нај у ме ре ни јих и нај ре пре зен та тив ни јих ислам ских ме ђу на род них 
ин сти ту ци ја. Да нас је нај зна чај ни ји ре пре зент ислам ског све та 
ОИК - Ор га ни за ци ја ислам ске кон фе рен ци је. То је ме ђу вла ди на 
ор га ни за ци ја ство ре на од стра не ислам ских др жа ва, ко ја функ ци-
о ни ше на ни воу са ми та ислам ских вла да ра и кон фе рен ци је ми ни-
ста ра ино стра них по сло ва. Да кле не ра ди се о ор га ни за ци ји ислам-
ских вер ских за јед ни ца не го др жа ва. И та ор га ни за ци ја тре ти ра 
му сли ма не као на ци ју у по ли тич ком сми слу у ко ме су то Фран цу зи 
или Ен гле зи. Без ика кве двој бе то се ис ти че у свим слу жбе ним до-
ку мен ти ма ОИК. За за јед ни цу му сли ма на на све ту ко ли ко год их 
има и би ло где да жи ве упо тре бља ва се арап ски по јам ума. И тај се 
по јам у до ку мен ти ма ко је из да је са ма ОИК и ко је пре во ди на ен гле-
ски и фран цу ски је зик ту ма чи пој мом на ци ја20). Ако се овај по јам 
при хва та и од др жа ва ка ква је фор мал но се ку лар на Тур ска, он да је 
ја сно ка ко тај по јам тре ти ра ју екс тре ми стич ке ислам ске ор га ни за-
ци је ка ква је ЕТИМ. За њих ва жи са мо кла сич на ислам ска те о ри ја 
ко ја под ра зу ме ва да се ислам ска ми си ја мо же оства ри ти са мо кроз 
ислам ску др жа ву. Да кле ре ли ги је не ма без др жа ве. То је од лич но 
об ја снио про фе сор ислам ског те о ло шког фа кул те та у Са ра је ву Фи-
крет Кар чић. Он ка же “Сма тра се да је у исла му пра во оно што 
је те о ло ги ја у хри шћан ству-нај ти пич ни ја ма ни фе ста ци ја вјер ског 
уче ња. За му сли ма не пра во ни је са мо еле ме нат укуп ног ислам ског 
уче ња већ ње гов функ ци о нал ни из раз’’21). Да кле то је став ислам ске 
те о ло ги је. Не ма исла ма без ислам ског пра ва, а пра ва не ма без др-
жа ве. Ово је став нај у ме ре ни је ислам ске те о ло ги је. Шта то зна чи с 
тач ке гле ди шта ЕТИМ ви ше је не го ја сно. Да би се оства рио би ло 
ка кав ислам ски по ре дак по треб на је ислам ска др жа ва. Зна чи му-
сли ма ни у Ки ни, а име по кре та ја сно го во ри да он ни је ет нич ки не-
го је са мо тре нут но си ту и ран у ис точ ном Тур ке ста ну, мо ра ју фор-
ми ра ти ислам ску др жа ву ко ја ни је ет нич ка већ вер ска. И та др жа ва 
мо ра оку пи ти све му сли ма не. Зна чи ЕТИМ се са мо тре нут но бо ри 
за от це пље ње од Ки не. Су тра ће те жи ти ства ра њу је дин стве не др-

20)  http://www.oic-oci.org/pa ge_de tail.asp?p_id=52 (до ступ но 21.5.09) ви де ти исто и http://
en.wi ki pe dia.org/wi ki/Um mah (до ступ но 21.5.09)

21)  Фи крет Кар чић, Ше ри јат ски су до ви у Ју го сла ви ји 1918-1941, Са ра је во,1986, стр. 11.
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жа ве свих му сли ма на у све ту. Јер је то био по ли тич ки иде ал Му-
ха ме да, об ја вљи ва ча ислам ске ве ре. У то ме сми слу ЕТИМ не мо же 
пре пу сти ти дру ге му сли ма не у Ки ни, би ло ко је да су на род но сти 
да жи ве из ван за јед ни це са оста лим му сли ма ни ма. Што зна чи да 
се и Хуи јед ног да на мо ра ју на ћи у гра ни ца ма те др жа ве. Ка ко му-
сли ма ни до жи вља ва ју сво ју ре ли ги ју нај бо ље се ви ди из ста во ва 
Па ки стан ца Абу Ла ле Мев ду ди ја, ко ји се сма тра за нај зна чај ни јег 
ин спи ра то ра и иде о ло га са вре ме них исла ми стич ких по кре та у све-
ту из чи јих ре до ва су се ис пи ли ле са да шње ислам ске те ро ри стич ке 
ор га ни за ци је. Он ка же’’ Али исти на је у то ме да ислам ни је име за 
ре ли ги ју ни ти је му сли ман на зив на ци је. У зби љи ислам је ре во лу-
ци о нар на иде о ло ги ја и про грам ко ји те жи да про ми је ни дру штве ни 
по ре дак ци је лог сви је та и да га уре ди у са гла сју са сво јим од ред ба-
ма и иде а ли ма. Му сли ма ни је на зив ме ђу на род не ре во лу ци о нар не 
пар ти је ор га ни зо ва не по исла му да спро ве де у дје ло њен ре во лу-
ци о нар ни про грам. А џи хад се од но си на ре во лу ци о нар ну бор бу и 
крај њи труд ко ји ислам ска пар ти ја спро во ди у на ве де ном ци љу’’22). 
Ре кли смо да је Мев ду ди Па ки ста нац, да кле био је др жа вља нин зе-
мље ко ја је не по сред ни ки не ски су сед и ва жан стра те шки парт нер 
у сва ком по гле ду. Та ко да је бу дућ ност Па ки ста на од при мар не ва-
жно сти за Ки ну. А све што ви ди мо да нас по ка зу је да се Па ки стан 
по ла ко тран сфор ми ше у зе мљу по ре цеп ту Ме дву ди ја. Та ква зе мља 
не мо же би ти при ја тељ Ки ни, гле да но на ду же ста зе. Без об зи ра 
ка ко то са да из гле да ло. Ако Та ли ба ни по бе де бу дућ ност Па ки ста на 
ће би ти ова квом ка ко је пред ста вља Ме дву ди. Он ка ко ви ди мо ка же 
да му сли ма ни мо ра ју про ме ни ти дру штве ни по ре дак це лог све та, а 
Ки на је њи хов не по сред ни су сед. Да кле та ак ци ја про ме не по рет ка 
се по себ но од но си на Ки ну. У том сми слу Уј гу ри и ЕТИМ, али и 
оста ле исла ми стич ке ор га ни за ци је и дру ги ки не ски му сли ма ни су 
уну тра шња сна га на ко ју Та ли ба ни, ре а ли за то ри иде је Мев ду ди ја 
ра чу на ју. Зна чи да се од ових ки не ских му сли ман ских за јед ни ца 
мо ра оче ки ва ти да бу ду стал на пе та ко ло на. И да ће у ме ри у ко јој 
исла ми за ци ја ра сте у чи та вом све ту, она ра сти и ме ђу Уј гу ри ма, 
Ху и ма, Ка за си ма и оста лим ки не ским му сли ма ни ма. А све што ви-
ди мо у цен трал ним ислам ским про сто ри ма по ка зу је да тај про цес 
на пре ду је.

Ако да ље ана ли зи ра мо Мев ду ди ја мо же мо ви де ти ка кву иде-
о ло ги ју ЕТИМ мо ра да има пре ма Ки ни. Сви они ко ји ми сле да 
је то са мо от це пље ње Си кјан га се ва ра ју. Це ла Ки на је циљ као и 
чи тав свет. Али Ки на и Ин ди ја нај пре, јер су не по сред ни су се ди 
Ево шта Мев ду ди о то ме ве ли ‘’Ислам те жи да уни шти све др жа ве 

22)  Се јид Абу ал-Ала ал Мав ду ди, «Џи хад у исла му», Та квим, 1992, Са ра је во,1992, стр. 67.
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и вла де би ло гдје на ли цу зе мље ко је су су прот ста вље не иде о ло ги-
ји и про гра му исла ма без об зи ра на др жа ву или на ци ју ко ја је на 
вла сти. Свр ха исла ма је да ус по ста ви др жа ву на те ме љу сво је иде-
о ло ги је и про гра ма без об зи ра ко ја на ци ја по ста је но си лац исла ма 
или пак ко ја на ци ја је пот ко па на у про це су осни ва ња иде о ло шке 
ислам ске др жа ве. Ислам тра жи Зе мљу - не са мо њен дио, не го ци-
је лу пла не ту...’’23). Зна чи нај ја сни јим мо гу ћим ре чи ма, чо век чи ја 
иде о ло ги ја ле жи у осно ви уче ња ЕТИМ-а по ру чу је да сва ка др жа-
ва мо ра би ти уни ште на ако ни је ислам ска, а у овом слу ча ју се ви ди 
да ЕТИМ на сто ји да уни шти Ки ну. Нор мал но ни је мо гу ће од јед ном 
уни шти ти та ко моћ ну др жа ву. За то се иде ко рак по ко рак. Али му-
сли ма ни увек ис пред се бе има ју при мер Му ха ме да. А на тај при-
мер би тре ба ло да обра ти па жњу сва ка др жа ва, ма ко ли ко ја ка би ла. 
Да кле и Ки на. Јер ка да је Му ха мед по кре нуо сво је ак ци је Ара пи 
од но сно му сли ма ни су би ли пот пу но не раз ви је на пле мен ска за јед-
ни ца. Али та је за јед ни ца сру ши ла јед ну од нај моћ ни јих др жа ва 
ста рог све та Пер си ју и ско ро уни шти ла исто та ко моћ ну Ви зан ти-
ју. За то смо ка ко смо ре кли иде ко рак по ко рак. За по че так тре ба 
лу ка во ис ко ри сти ти пи та ње угро же них људ ских пра ва му сли ма на 
у Си кјан гу и от це пи ти део Ки не. Али исто та ко ва ља скре ну ти па-
жњу на јед ну ва жну чи ње ни цу. Онај дру ги део по кре та ме ђу Уј-
гу ри ма ко ји се за ла же за ауто но ми ју уну тар Ки не мо же би ти још 
опа сни ји од ЕТИМ, ко ји је отво ре но ра ди ка лан. На и ме под се ти ће-
мо на си ту а ци ју у ве зи са по де лом бри тан ске ко ло ни је Ин ди је на 
са да шњу Ин ди ју и Па ки стан . У вре ме бор бе за де ко ло ни за ци ју 
Ган ди се за ла гао за за јед нич ку др жа ву, али се код му сли ма на ис-
кри ста ли сао став да би као ма њи на они би ли не рав но прав ни па су 
он да му сли ма ни оп ти ра ли за по де лу на вер ским осно ва ма. Та ко 
је ство рен Па ки стан. Др жа ва вер ски чи стих. Пој ма пакс на ур ду 
је зи ку зна чи вер ски чист. Ме ђу тим нај гор љи ви ји ме ђу му сли ма ни-
ма би ли су про тив по де ле. Они су у скла ду са уче њем Мев ду ди ја 
про па ги ра ли да ислам не мо же да се огра ни чи на јед ну зе мљу. Већ 
да мо ра у чи та вом све ту да се про ши ри. А ако се ство ре др жав не 
ба ри је ре, по де лом бри тан ске ко ло ни је на две др жа ве, му сли ма ни 
ће би ти спре че ни да ра де на исла ми за ци ји хин ду са. Та ко се мо же 
гле да ти став оних Уј гу ра ко ји су за ауто но ми ју у Ки ни. Да кле њи-
хов став уоп ште не мо ра да бу де уме ре ни ји од ЕТИМ већ на про тив 
мно го опа сни ји по пи та њу без бед но сти Ки не.

Ви ше је не го си гур но да ки не ске вла сти чи не све да би ство-
ри ле по вољ не усло ве за жи вот му сли ма на у окви ру се ку лар ног ки-
не ског по рет ка. Али му сли ма ни ши ре па ра лел ни си стем вред но сти 

23)  Исто, стр. 68.
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пре ко вер ске по у ке ко ји се од ра жа ва на не при хва та ње сва ког мо-
де ла ко ји ни је ислам ски. Од но сно ко ји ди рект но по зи ва на ње го во 
ру ше ње. Шта у то ме сми слу мо же оче ки ва ти Ки на од сво је му сли-
ман ске ма њи не, у ме ри у ко јој се она отва ра пре ма иде ја ма ко је 
стру је из ислам ског све та, по ка за ће сле де ћи став Мев ду ди ја ‘’Ни-
јед на пар ти ја ко ја вје ру је у ври јед ност и ис прав ност сво је иде о ло-
ги је не мо же до сљед но жи вје ти по сво ме кон цеп ту под вла да ви ном 
си сте ма ко ји се раз ли ку је од ње ног си сте ма... Исто та ко не мо гу ће 
је за му сли ма на да ус пи је у спро во ђе њу ислам ског си сте ма жи во та 
под вла да ви ном не и слам ског си сте ма вла сти. Сви за ко ни ко је он 
сма тра не пра вед ним сви по ре зи ко је он сма тра не за ко ни тим, сви 
по ступ ци за ко је он сма тра да су зли... све ће му се ово не по врат но 
на то ва ри ти на ње го ву ку ћу и ње го ву дје цу да ће оп ста ја ње за ње га 
по ста ти не под но шљи во. Сто га, осо ба или гру па је по так ну та уну-
тар њим за хтје ви ма њи хо ве вје ре да се бо ре да зба це су прот ста вље-
не иде о ло ги је и да ус по ста ве вла да ви ну ко ја ће сли је ди ти про грам 
и по ли ти ку њи хо ве вје ре... А ако би ови љу ди(му сли ма ни прим. 
М.Ј.) свје сно за не ма ри ли сво ју ду жност да се по бу не про тив овог 
то ја сно по ка зу је да су они хи по кри ти и ла шци у сво јој вје ри’’24)

Да кле ви ше не го ја сно му сли ма ни ма се по ру чу је да се мо ра-
ју по бу ни ти про тив по рет ка у ко ме жи ве, ако ни је ислам ски. И то 
не фор мал но ислам ски не го су штин ски ислам ски. За то и плам ти 
по бу на у Ав га ни ста ну25) и на пре ду је та ли бан ски по крет у Па ки ста-
ну26). Са те тач ке гле ди шта по ста је ја сно ко ли ко је пи та ње за што 
су се Уј гу ри по бу ни ли и фор ми ра ли ЕТИМ бе сми сле но. Они не 
чи не ни шта осим оног че му их учи њи хо ва ве ра. Нај ва жни је од 
све га је сте да се из ста во ва Па ки стан ца Мев ду ди ја ви ди у че му је 
су шти на уј гур ске по бу не про тив по рет ка у Ки ни. Али ки не ске вла-
сти не сме ју да се за ва ра ју да је циљ Уј гу ра са мо от це пље ње. То 
је са мо тре нут на фа за, јер је Ки на моћ на а њих ма ло. Ка ко смо ви-
де ли број свих му сли ма на се це ни на 1-2%. Су штин ски циљ сва ке 
му сли ман ске ма њи не у све ту је сте да уни шти по сто је ћу власт и да 
ту те ри то ри ју са свим исла ми зу је. У овом слу ча ју то је циљ Уј гу ра 
у од но су на Ки ну. О то ме Мев ду ди ја сно ка же сле де ће ‘’Сто га је 
им пе ра тив за му сли ман ску пар ти ју... да се она не сми је за до во љи-
ти са ус по ста вља њем ислам ског си сте ма вла да ви не на са мо јед ној 
те ри то ри ји, не го тре ба ши ри ти ислам ски си стем уна о ко ло ко ли ко 

24)  Исто, стр. 75-76.

25)  Ra na P B Singh, исто, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

26)  О Та ли ба ни ма по гле да ти у Ane e la Sul ta na, «Ta li ban or Ter ro rist? So me Re flec ti ons on 
Ta li ban’s Ide o logy», По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 1-2009, III. http://www.po li tic san dre li gi o-
njo ur nal.com/ima ges/pdf_fi les/en gle ski/vo lu me3_no1/ane e la%20sul ta na.pdf (16.11.2010)
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год мо же до сег ну ти. Му сли ман ска пар ти ја ће не из бје жно ши ри ти 
по зив гра ђа ни ма дру гих зе ма ља да да при хва те вје ру ко ја са др жи 
обе ћа ње пра вог спа се ња. Она ће би ти у мо гућ но сти де ели ми ни-
ше не и слам ске вла де и да ус по ста ви сна гу ислам ске вла да ви не на 
њи хо во мје сто. Исти на то је по ли ти ка ко ју је спро во дио уз ви ше ни 
По сла ник ... Ара би ја гдје је осно ва на му сли ман ска пар ти ја, би ла је 
пр ва зе мља ко ја је по ко ре на и до ве де на под упра ву исла ма. Ка сни је 
наш По сла ник (Му ха мед при мед ба М.Ј.) је по слао по зив окол ним 
др жа ва ма да при хва те вје ру и иде о ло ги ју исла ма. Кад су вла да ју-
ће кла се тих зе ма ља од би ле да при хва те овај по зив и при хва та ње 
пра ве вје ре, По сла ник је од лу чио да пре ду зме вој не по хо де про тив 
њих’’.27) Са тач ке гле ди шта на ци о нал не без бед но сти Ки не ви ше је 
не го ја сно да ће Уј гу ри учи ни ти све да уни ште по сто је ћи по ре-
дак у Ки ни. И да у ко нач ном ре зул та ту уни ште и ки не ску на ци ју. 
Уоста лом при мер Хуа нај бо ље по ка зу је шта зна чи исла ми за ци ја. У 
усло ви ма ка да жи ве у сво јој ма тич ној зе мљи – Ки ни, ме ђу сво јим 
су на род ни ци ма ко ји са мо ни су му сли ма ни, Хуи ви ше ни су Ки не-
зи. За Ки ну је ва жно да зна да ће ова иде о ло ги ја не из бе жно ја ча ти 
и да ће све ви ше и ви ше да ја ча као што ја ча сву да. Она ја ча у Ен-
гле ској, САД, Фран цу ској, Не мач кој, где су му сли ма ни до шља ци 
и ко ји ма су зе мље до ма ћи ни пру жи ли стан дард ко ји са мо мо гу да 
са ња ју. А они се ипак бу не про тив та квог по рет ка и по ку ша ва ју 
да га тран сфор ми шу у ислам ски. Ја сно је он да ка кво по на ша ње се 
мо же оче ки ва ти од му сли ман ске ма њи не у Ки ни или би ло где дру-
где у све ту. Је ди но ре ше ње би ло би се ку ла ри за ци ја али она ниг де 
ни је да ла ре зул та те и се ку лар не тен ден ци је у ислам ском све ту се 
то пе као снег у про ле ће. Ове ре чи мо жда зву че пе си ми стич ки али 
је бив ши пре ми јер Ен гле ске Вин стон Чер чил ре као ‘’Оп ти ми ста је 
са мо ло ше ин фор ми сан чо век’’.

Miroljub Jevtic

ISLA MIC EX TRE MISM AS A FORM 
OF CHI NA EN DAN GE RING

Sum mary
Chi na is one of the ma jor world po wers. This fact of ten ma sked 

the pro blems that such a big co un try can ha ve. One of them is the Isla-
mic ex tre mism Isla mic ex tre mism is re la ted pri ma rily to Turkic ethnic 
group called the Uyghur . But the religious connection exceed ethnic 

27)  Исто, стр. 77-78.
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boundaries and other Muslims from China participate in this move-
ment. China successfully fight this phenomenon but it is far from com-
pletely overcome it . Especially as Turkey’s new policy is beginning to 
show interest for this question. All this jeopardize interests of China in 
the Islamic world, where China buy the oil.
Key words: China, Uyghur Islamic extremism, vulnerability, stability, Interna-

tional cooperation, oil.
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Abstract
Chi na has a lar ge Mu slim po pu la tion. Re cently this po pu la tion 

im po sed the ir de mands to the cen tral aut ho rity .Se ve ral se ri o us con-
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flicts bet we en ma jo rity Chi ne se and Mu slims ha ve pro ven that a se-
ri o us thre at to pe a ce exist in that part of the world. Mu slims, on the 
world le vel, are con nec ted to each pro blem of Mu slims in Chi na and it 
switches to the ove rall Si no-Mu slim re la ti ons. Chi na has lar ge in te rests 
in the Isla mic world. Thus, for exam ple. Sup pli es of oil and sel ling che-
ap Chi ne se go ods. 

Un til re cently, the pro blems of Mu slims we re pre sen ted in et hnic 
terms. It is mo re su i ted to Chi ne se aut ho ri ti es, be ca u se the con flict with 
et hnic cha rac te ri stics has a much smal ler ex tent than con flict with re li-
gi o us con no ta tion. Most Mu slims from tro u bled pro vin ces are Uyghur , 
Tur kic pe o ple. If the pro blem is ta ken as et hni cally then it will be li mi-
ted to Tur kic na ti ons. And it is seen. Tur kish aut ho ri ti es ha ve re ac ted in 
the na me of et hnic Uyghurs re la ted. Ho we ver, if the pro blem is re li gi o-
us, then it can be pro blem of en ti re Mu slim world. It can be big pro blem 
be ca u se the num bers of Chi ne se is si mi lar to the num ber of Mu slims 
.That’s why at the be gin ning of the pro blem Chi ne se aut ho rity avoid to 
spe ak abo ut , but la tely they star ted to talk abo ut it. Chi ne se aut ho ri ti-
es now po ints out that among the re bels in Chi na are ra di cal Isla mists. 
The ir goal is not a strug gle for et hnic rights, but for an Isla mic sta-
te. This pre sents ex pan si o nism rat her than se ces si o nism. Isla mic sta te 
me ans that the who le Chi na sho uld be re struc tu red in ac cor dan ce with 
Islam. This me ans to de mo lish the exi sting or der and ma ke isla mi za tion 
.In spi rers for the Chi ne se Mu slim are all im por tant the o re ti ci ans of Isla-
mic ex tre mism. As for exam ple Said ebu l’ Ala al Mew du di, or Ha san al 
Ba na and Seiyyd Qutb. The pre sen ce of Al Qa e da we re re cor ded among 
Chi ne se Isla mists, as well as Chi ne se Isla mists are pre sent everywhe re 
in the world wa ging Ji had, for exam ple in Afg ha ni stan. The re are now 
Chi ne se Mu slim ar re sted in Afg ha ni stan which we re in Gu an ta na mo 
pri son. The ir com pa tri ots in Chi na now apply sa me met hods in Chi na. 
And the lost in hu man li ves and go ods in last clas hes we re enor mo us 
.At tack on the po li ce sta tion in Uygurh re gion when lot of Chi ne se po-
li ce men we re kil led is the big gest pro of for that.

If it wants sta bi lity, Chi na will ha ve to de vo te gre at at ten tion to 
the phe no me non of Isla mic ex tre mism, which thre a tens its pe a ce.
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ЕВРОПСКАУНИЈАУПРОЦЕСУ
СТАБИЛИЗАЦИЈЕИПРИЛАГОЂАВАЊА*

Сажетак
Европ ска уни ја је је дин стве на тво ре ви на у ме ђу на род ним 

од но си ма. Као та ква по ста ла је циљ мно гим др жа ва ма из окру же-
ња. Без об зи ра на то (као циљ), она има свој ри там раз во ја, уну-
тар др жав них од но са и ин те гра ци о них про це са. Са та квим рит мом 
„жи во та“ Европ ска уни ја је под ло жна соп стве ним про це си ма ста-
би ли за ци је и при ла го ђа ва ња. У овом члан ку аутор упра во опи су је 
и ана ли зи ра те про це се, у по след њих де сет го ди на, ко ји су ути ца ли 
и ко ји и да ље ути чу на раз вој и функ ци о ни са ње Европ ске уни је. 
Аутор у по ме ну те про це се убра ја про це се про ши ре ња и про ду-
бље ња. У фо ку су ис тра жи ва ња су по след ња про ши ре ња из 2004. и 
2007. го ди не, те ана ли за Уго во ра о ЕУ, пот пи са ног де цем бра 2009. 
го ди не у Ли са бо ну. На са мом кра ју тек ста аутор да је увид у уну-
тра шње ста ње Уни је ко је се још увек опо ра вља од по сле ди ца еко-
ном ске кри зе, а на ро чи то кри зе у евро зо ни иза зва не грч ким фи-
нан сиј ским сло мом.
Кључ не ре чи: про ши ре ње, про ду бље ње, Ли са бон ски уго вор, евро зо на, 

Европ ска уни ја.

Из гра ђу ју ћи се кроз до го во ре из ме ђу др жа ва чла ни ца још 
од 50-их го ди на про шло га ве ка, за Европ ску уни ју да нас сло бод но 
мо же мо ре ћи да је је дин стве на тво ре ви на ме ђу на род них од но са. 
Исто вре ме но Уни ја је је дан ком плек сан по ли тич ки си стем, у ко-
ме су при сут ни раз ли чи ти односи из ме ђу др жа ва и процеси ко ји је 
про жи ма ју. Ка да го во ри мо о односима, реч је о од но си ма на ни воу 

* Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту 179039 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
на у ке и за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је.
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Уни је, на ни воу др жа ва чла ни ца, те њи хо вој ме ђу соб ној ин тер ак-
ци ји. Тен зи је из ме ђу над на ци о нал но сти и ме ђу др жав ног (ме ђу-
вла ди ног) ти па од но са од са мих по че та ка про жи ма ју ЕУ, и њен су 
са став ни део ка ко на прак тич ном, та ко и на те о риј ском ни воу. Ови 
од но си чи не је дан део исто ри је са ме Уни је, те с вре ме на на вре ме 
до при но се ка ко ста би ли за ци ји та ко и ње ној де ста би ли за ци ји. На-
ро чи то уко ли ко, услед не ког ак ту ел ног иза зо ва, осла бе ин те ре со-
ва ња др жа ва чла ни ца за про јек том над на ци о нал но сти и јед на ко сти 
уну тар ЕУ.1)

У овом тек сту ће мо па жњу ис тра жи ва ња усме ри ти на ре дов-
не процесе ЕУ, ко ји са сво јим ци клич ним про ме на ма при мо ра ва-
ју Уни ју да се при ла го ђа ва но во на ста лим си ту а ци ја ма. Уко ли ко 
би ис ко ри сти ли тер ми но ло ги ју ко ја се ко ри сти у ин фор ма ци о ним 
тех но ло ги ја ма, функ ци о ни са ње Европ ске уни је мо гли би да об ја-
сни мо на осно ву дво такт ног про це са – про це са про ши ре ња (tock) 
и про це са про ду бље ња (tick).2)

У пр вој де це ни ји XXI ве ка Европ ска уни ја је про шла кроз 
оба ова ци клу са ко ји су јој до не ли број не кван ти та тив не и ква ли-
та тив не про ме не за ко је је сад нео п ход но не ко вре ме да се оне при-
хва те и да са жи ве уну тар Уни је и ње них чла ни ца. Kрајем 2009. 
го ди не Европ ска уни ја је за вр ши ла овај дво такт ни про цес и на кра-
ју сво је „tick“ фа зе до би ла је свој но ви основ ни до ку мент (Уго вор 
из Ли са бо на) пре ма ко ме би два де сет сед мо чла на за јед ни ца др жа ва 
тре ба ла да бо ље и ефи ка сни је функ ци о ни ше у до глед ном вре ме ну. 
Док не усле ди, не ки но ви „tock“ ци клус. Кад, и ако, до ње га до ђе у 
бу дућ но сти. Но, пр во ће мо да кре не мо од „tock“ фа зе – тј. по след-
њег про ши ре ња Европ ске уни је.

1) Фи нан сиј ска кри за на тр жи шту Евро зо не сва ка ко до при но си овој тврд њи јер у овом 
тре нут ку, с кра ја 2010. го ди не, ви дљи во је сла бље ње над на ци о нал ног ка рак те ра Уни је, 
на спрам по је ди нач ног, др жав ног, ин те ре са. Са по тре бом све ве ћег из два ја ња нов ца (тј. 
по ка зи ва ња со ли дар но сти ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ко је има ју евро као мо не ту) по ја-
вљу ју се от по ри, и по тре ба за за шти том, соп стве них по је ди нач них ин те ре са. При мер 
Не мач ке на спрам грч ке кри зе у пр вој по ло ви ни 2010. го ди не, али и про бле ми усва ја-
ња бу џе та ЕУ за 2011. го ди ну. „Tho se dam ned scep ti cal Ger mans - Euro pe fa ces a new 
va ri ant on an old co nun drum: a Ger man pro blem“, TheEconomist, May 27th 2010, http://
www.eco no mist.com/world/euro pe/dis playstory.cfm?story_id=16214215&fsrc, при сту пље-
но 02.06.2010; „Bar ro so de plo res fa i lu re over EU bud get“, BBCNews, 16. No vem ber 2010, 
http://www.bbc.co.uk/news/world-euro pe-11765707, при сту пље но 19.11.2010.

2) „Tick“ и „tock“ пред ста вља ју Ин те лов ри там у из ба ци ва њу но ви те та на по љу про це со-
ра, ко ји се де фи ни ше на сва ке две го ди не. „Tock“ пред ста вља ве ли ку про ме ну, тј. уво-
ђе ње но ве ми кро ар хи тек ту ре, док је „Tick“ уна пре ђе ње по сто је ће ар хи тек ту ре у ци љу 
по бољ ша ња пер фор ман си, ис пла ти во сти и ква ли те та ра да. Intel’sTick-TockModel, http://
www.in tel.com/tec hno logy/tick-tock/, при сту пље но 13.10.2010.
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ПРОШИРЕЊЕЕВРОПСКЕУНИЈЕ

Сва до са да шња про ши ре ња Европ ске уни је чи не са став ни 
про цес европ ских ин те гра ци ја. Она до при но се да ЕУ не пре ста но 
пре о бли ку је соп стве на пра ви ла, ин сти ту ци је и по ли ти ке, при мо-
ра ва ју ћи и све уче сни ке Уни је да им се не пре ста но при ла го ђа ва ју. 
Ова про ши ре ња, с јед не стра не, до при но се ду бљим и ефи ка сни јим 
ин те гра ци ја ма у ра зним обла сти ма Уни је, али и до но се оче ки ва ну 
до зу скеп ти ци зма и за мо ра од даљ њег про ши ре ња. Јер је сви ма ја-
сно, ка ко ста рим, та ко и но вим др жа ва ма чла ни ца ма да је по треб но 
од ре ђе но вре ме да до го во ре не по ли ти ке и про це си про функ ци о-
ни шу на ва љан на чин, те да се утвр де и про а на ли зи ра ју ре зул та ти 
про ши ре ња.

Про ши ре ње из 2004. го ди не по раз ли чи тим по ка за те љи ма 
је би ло пот пу на но ва вр ста про ши ре ња ка кву до са да ни је има ла 
Европ ска уни ја.3) Оно се пр вен стве но огле да у ње ном кван ти те ту, 
где се број др жа ва чла ни ца ЕУ ско ро ду пли рао. Овим про ши ре-
њем ЕУ је по пр ви пут пре ко ра чи ла гра ни це ис цр та не, за вр ше ним, 
Хлад ним ра том и при ми ла ме ђу сво је чла ни це др жа ве из бив шег 
ко му ни стич ког бло ка. Од де сет др жа ва, са мо две ни су при па да-
ле зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе (ЦИЕ). Чак су и те две, 
Мал та и Ки пар има ле ве о ма спе ци фи чан ка рак тер. Мал та је убе-
дљи во нај ма ња др жа ва чла ни ца ЕУ, док је Ки пар ушао у ЕУ као 
по де ље на др жа ва.4) 

Др жа ве Цен трал не и Ис точ не Евро пе од ли ко ва ло је еко ном-
ско си ро ма штво и де мо крат ски де фи цит. Уви дев ши да су еко ном-
ске и по ли тич ке раз ли ке из ме ђу ЕУ и др жа ва ЦИЕ по при лич но 
ве ли ке, те да су исте те др жа ве про кла мо ва ле сво је ци ље ве у прав-
цу европ ских ин те гра ци ја, Уни ја је мо ра ла да при пре ма и се бе и 
др жа ве кан ди да те за је дан дуг пут. Овај пут је под ра зу ме вао мно-
штво еко ном ских, ад ми ни стра тив них, по ли тич ких, со ци јал них и 
дру гих ре фор ми уну тар др жа ва кан ди да та. Ком плет не др жав не и 
дру штве не струк ту ре су би ле под врг ну те тран зи ци ји то ком ко је су 
мо ра ле да бу ду при хва ће не она пра ви ла, оба ве зе, ве шти не и про пи-
си ко ји су се под ра зу ме ва ли уну тар Европ ске уни је и ко ји су би ли 

3) Ори ги нал не др жа ве чла ни це Европскеуније су: Бел ги ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Грч ка, Дан-
ска, Ир ска, Ита ли ја, Лук сем бург, Не мач ка, Пор ту гал, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Шпа ни ја. 
Три го ди не ка сни је Уни ји су при сту пи ле: Аустри ја, Фин ска и Швед ска. Про ши ре њем 
из 2004. го ди не Уни ји су при кљу че не: Есто ни ја, Ки пар, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, Ма ђар ска, 
Мал та, Пољ ска, Сло вач ка, Сло ве ни ја, Че шка. Ко нач но број но ста ње ЕУ од 37 др жа ва 
чла ни ца упот пу ни ле су 2007. го ди не Бу гар ска и Ру му ни ја.

4) Ис ку ства са Ки пром и на у че не лек ци је, Европ ска уни ја нај ве ро ват ни је не ће по на вља ти 
у бу дућ но сти при ли ком не ког дру гог про ши ре ња.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.305-320.

308

у скла ду са ли бе рал но-де мо крат ским на че ли ма по ко ји ма је Уни ја 
функ ци о ни са ла.

Да би уве ла пра ви ла и ред у про цес при дру жи ва ња др жа ва 
ЦИЕ, Европ ска уни ја је уста но ви ла кри те ри ју ме по ко ји ма би се 
др жа ве кан ди да ти оце њи ва ли да ли ис пу ња ва ју усло ве за при јем у 
ЕУ. Ти кри те ри ју ми су и да нас на сна зи и ва же и за све бу ду ће кан-
ди да те. На за се да њу Европ ског са ве та у Ко пен ха ге ну, ју на 1993. 
го ди не усво је ни су сле де ћи кри те ри ју ми (Кри те ри ју ми из Ко пен-
ха ге на):

– По ли тич ки: ста бил ност ин сти ту ци ја ко ја га ран ту је де-
мо кра ти ју, вла да ви ну пра ва, људ ска пра ва, као и по што-
ва ње и за шти ту пра ва ма њи на.

– Еко ном ски: по сто ја ње тр жи шне при вре де, као и спо соб-
ност да се из др же при ти сци кон ку рен ци је и тр жи шне 
си ле уну тар ЕУ.

– Прав ни: спо соб ност да се пре у зму оба ве зе члан ства, 
укљу чу ју ћи при др жа ва ње ци ље ва по ли тич ке, еко ном ске 
и мо не тар не уни је.5)

Уви дев ши да про цес про ши ре ња не но си са мо гла со ве по-
др шке већ и скеп ти ци зма, Европ ска уни ја се већ у са мом стар ту, у 
не ку ру ку, огра ди ла и, као је дан од ва жни јих за кљу ча ка од оп штег 
ин те ре са, из ја ви ла да ће за про ши ре ње Уни је би ти ва жна и ње на 
спо соб ност да ап сор бу је но ве чла ни це. Ти ме је ста ви ла до зна ња 
да при ступ у ЕУ не ће би ти ауто мат ски одо брен кад др жа ва кан ди-
дат ис пу ни сво је усло ве (из Ко пен ха ге на), већ да ће се и Европ ска 
уни ја пи та ти да ли је спрем на за сам чин но вог про ши ре ња.

По ме ну тим кри те ри ју ми ма Европ ска уни ја је по пр ви пут 
тач но и пре ци зно де фи ни са ла оп ште усло ве ко јих се др жа ве кан ди-
да ти мо ра ју при др жа ва ти. Сва ка ко, ово ни су би ли је ди ни и ко нач-
ни усло ви. Та ко је већ де цем бра 1995. на са стан ку Европ ског са ве-
та у Ма дри ду при до дат још је дан кри те ри јум – ад ми ни стра тив ни.6) 
Ово је зна чи ло да др жа ве кан ди да ти мо ра ју да има ју аде ква тан и 
ефи ка сан ад ми ни стра ти ви апа рат ко ји ће би ти у ста њу да спро во ди 
при хва ће на пра ви ла и оба ве зе ко ја про ис ти чу из члан ства.

5) Де змонд Ди нан, СвеближаУнија–уводуевропскуинтеграцију, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2009, стр. 155.

6) Пре ци зни је ре че но, овом при ли ком је кри те ри јум ад ми ни стра тив них струк ту ра спо соб-
них да спро во де оба ве зе из члан ства са мо по ја чан, јер је већ угра ђен у тре ћи кри те ри јум 
из Ко пен ха ге на и по тре бе усва ја ња европ ских стан дар да. Та ња Ми шче вић, „Ма дрид ски 
кри те ру јум: ад ми ни стра тив ни ка па ци тет као услов члан ства у ЕУ“, Изазовиевропских
интеграција, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, бр. 1, 2008, стр. 97-109.
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Про ши ре ње, на рав но, ни је са мо има ло ове усло ве као смер-
ни це за при сту па ње Уни ји. Ове оп ште усло ве и кри те ри ју ме пра-
ти ли су и мно го кон крет ни ји при ме ри и фор ме по ко ји ма су др-
жа ве кан ди да ти „игра ле игру“ на пут ка ЕУ. Је дан од нај ва жни јих 
и нај кон крет ни јих фор ми во ђе ња др жа ва ЦИЕ ка Уни ји су би ли 
„Европ ски спо ра зу ми“ – ко ји су има ли за циљ при пре му др жа ве 
кан ди да те за бу ду ће члан ство у ЕУ.7) Број ни дру ги ин стру мен ти и 
спо ра зу ми ко је је ЕУ за кљу чи ва ла са др жа ва ма ЦИЕ, раз не вр сте 
фи нан сиј ске, прав не и тех нич ке по мо ћи као и би ла те рал ни пре го-
во ри слу жи ле су Уни ји да уса вр ше сво је бу ду ће парт не ре.8)

Да све не за ви си са мо од кан ди да та, би ло је ја сно сви ма ка да 
су ин сти ту ци о на ли зо ва ни „Кри те ри ју ми из Ко пен ха ге на“. Али да 
је Уни ја спрем на да се при др жа ва свог ап сорп ци о ног пра ва у ре ал-
но сти тек су на сво јој ко жи осе ти ле Бу гар ска и Ру му ни ја. Уви дев-
ши да ове две др жа ве ка ска ју за оста лим др жа ва ма кан ди да ти ма, 
Европ ска уни ја је од лу чи ла да при сту па ње Бу гар ске и Ру му ни је 
од ло жи за ко ју го ди ну ка ко би сти гле да от кло не не до стат ке ко је је 
Европ ска ко ми си ја сма тра ла нео п ход ним за при дру жи ва ње ове две 
др жа ве. На сре ћу Бу гар ске и Ру му ни је, иако ни су у пот пу но сти ис-
пра ви ле све не до стат ке,9) ја ну а ра 2007. го ди не ове две др жа ве по-
ста ле су но ве чла ни це Европ ске уни је и ком пле ти ра ле су по след ње 
про ши ре ње Уни је, по ве ћав ши  и за кљу чив ши број др жа ва чла ни ца 
ЕУ на 27. 

Ако се чи ни ло да ће Уни ја ла ко „про гу та ти“ и ове две др жа-
ве то се ни је де си ло. Све сна број них не до ста та ка ко је уну тар сво-
је др жа ве има ју Бу гар ска и Ру му ни ја, на те ра ли су ЕУ да до дат но 
кон тро ли ше ове зе мље и ме ри њи хов на пре дак у обла сти за ко но-
дав ства, по ли ци је, ко руп ци је, кон тро ле гра ни ца. Има ју ћи уну тар 
сво јих гра ни ца та кве др жа ве ко је зах те ва ју ве ли ку кон тро лу, па чак 
и санк ци је,10) ве о ма те шко је го во ри ти на осно ву ова квих при ме ра 
да је Уни ја до сти гла ста бил ност на кон по след њег про ши ре ња. На-

7) О „Европ ски спо ра зу ми ма“. Та ња Ми шче вић, ПридруживањеЕвропскојунији, Слу жбе-
ни гла сник, Бе о град, 2009, стр. 128-145.

8) Као што су нпр. „Бе ле књи ге“ адре си ра не др жа ва ма кан ди да ти ма са де таљ ним упут-
стви ма ка ко да се при сту пи ЕУ, про це си скри нин га, при ступ на парт нер ства, ПХА РЕ и 
дру ги про гра ми по мо ћи.

9) MonitoringreportonthestateofpreparednessforEUmembershipofBulgariaandRomania, 
Brus sels, 26/09/2006, COM (2006), http://news.bbc.co.uk/2/sha red/bsp/hi/pdfs/26_09_06_
ful lre port.pdf, при сту пље но 15.10.2010.

10)  Бу гар ској су 2008. го ди не ус кра ће на сред ства из фон до ва ЕУ за по моћ по љо при вре ди 
у вред но сти од 500 ми ли о на евра услед пре ва ра. „Bul ga ria and Ro ma nia wor ri ed that 
cor rup tion may de lay ac ces sion to bor der-free area“, EUObserver.com, 20.07.2010, http://
euob ser ver.com/9/30511, при сту пље но 15.10.2010.



СПМброј4/2010,годинаXVII,свеска30. стр.305-320.

310

рав но, са ова квом ло шим при ме ри ма уну тар Уни је ве о ма те шко је 
оче ки ва ти да ЕУ гле да по зи тив ни је на не ка но ва про ши ре ња. У та-
квим, бу ду ћим, слу ча је ви ма не тре ба се осла ња ти на ми сао ка ко ће 
Уни ја те жи ти са мо оства ре њу уоп ште них ци ље ва за ста бил но шћу 
и де мо кра ти јом – већ ће пред др жа ве кан ди да те би ти по ста вљен 
мно го ши ри ди ја па зон усло ва ко ји ће зах те ва ти мно го ви ше кон-
крет ни јих ре зул та та и рад њи ко је би, др жа ве кан ди да те, до ве ле до 
са ме Уни је.

ЛИСАБОНСКИУГОВОР

Дру ги про цес, ко ји ка рак те ри ше ЕУ и ко јим се вр ши ква ли-
та тив но про ду бље ње Уни је (по ме ну та „tick“ фа за) је сте уго вор на 
ди мен зи ја. Ова ди мен зи ја Уни је, од ње ног осни ва ња, за да ва ла је 
по при лич но гла во бо ље и др жа ва ма чла ни ца ма и са мој ЕУ. Уго во ри 
на ко ји ма су за сно ва не не ка да шње Европ ске за јед ни це, и да на шња 
Европ ска уни ја, од у век су би ли пред мет стал ног при ла го ђа ва ња 
ак тив но сти Уни је. Прак са Уни је да на кон сва ког но вог усво је ног 
Уго во ра о ЕУ сле де из ме не и до пу не уста ли ла се од усва ја ња Уго-
во ра о Европ ској уни ји у Ма стрих ту 1992. го ди не. До пу на ма и из-
ме на ма Уго во ра о ЕУ у Ам стер да му и Ни ци11), по нај ви ше у до ме-
ну ре фор ме ин сти ту ци ја, при ла го ђа ва ња про це ду ре од лу чи ва ња и 
до пу на за јед нич ких, европ ских, по ли ти ка ни ко на ро чи то ни је био 
за до во љан. Та ко се кре ну ло у но ви круг пре го ва ра ња из ко јег је 
тре бао да про ис тек не ефи ка сни ји и ра зу мљи ви ји уго вор ни од нос, 
ка ко за ста ре и но ве чла ни це Уни је (2004. го ди не је оче ки ва но нај-
ве ће про ши ре ње ЕУ до тад) та ко и за јав ност и гра ђа не ко ји су има-
ли по при лич но не ја сно раз у ме ва ње о функ ци о ни са њу ЕУ.

Сле де ћи ко рак у по ку ша ју уго вор ног про чи шћа ва ња и про-
ши ре ња над на ци о нал них ка рак те ри сти ка је би ло усва ја ње Уго во ра 
о уста ву Евро пе.12) „Устав Евро пе“13) је тре бао да сту пи на сна гу 

11) Уго вор из Ам стер да ма је пот пи сан ју на 1997, а сту пио на сна гу ма ја 1999. го ди не. Уго-
вор из Ни це је пот пи сан фе бру а ра 2001. го ди не а сту пио на сна гу фе бру а ра 2003. Euro-
peanNavigator - http://www.ena.lu/

12) До сло ван пре вод Уго во ра о уста ву био би Уго вор ко ји ус по ста вља Устав Евро пе (Tre aty 
Esta blis hing Con sti tu tion for Euro pe). О то ме у Сло бо дан Са мар џић, „ЕУ из ме ђу уго во ра 
и Уста ва“, Европскифорум, Бе о град ски цен тар за европ ске ин те гра ци је, Бе о град, бр. 
8-9, ав густ-сеп тем бар 2004, стр. 4-5.

13) Уго вор о уста ву Евро пе са сто јао се од 4 де ла, уз пра те ће де кла ра ци је, про то ко ле, анек се 
и фи нал ни акт. У пр вом де лу, де фи ни са ни су Уни ја, ње не вред но сти, за да ци и рас по де ла 
над ле жно сти из ме ђу др жа ва чла ни ца и ЕУ, уста но вље ни су ор га ни, прав ни ин стру мен-
ти и фи нан сиј ски оквир, те су про пи са ни усло ви о члан ству Уни је. Дру ги део чи ни ла је 
По ве ља о основ ним пра ви ма. Тре ћи део од но сио се на за јед нич ке по ли ти ке Уни је. У че-
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до кра ја 2006. го ди не, на кон пред ви ђе ног пе ри о да ре фе рен ду ма и 
ра ти фи ка ци ја од стра не на ци о нал них пар ла ме на та. Ипак то се овај 
пут ни је де си ло. Уго вор о уста ву Евро пе ни је про шао на ре фе рен-
ду ми ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји, ма ја и ју на 2005. го ди не, и даљ-
њи про цес усва ја ња „Уста ва“ је пре ки нут.14) 

То, на рав но, ни је обес хра бри ло Европ ску уни ју да за поч не 
но ви ци клус из ра де но вог уго во ра. Европ ска уни ја је већ би ла до-
се гла број од 27 др жа ва чла ни ца и тре бао јој је је дан за о кру же ни, 
це ло вит, уго вор ни до ку мент ко јим би се оја ча ла ефи ка сност, уна-
пре дио де мо крат ски ле ги ти ми тет про ши ре не Уни је и да ла ко хе-
рент ност спољ не ак ци је.15)

Но ви уго вор је пот пи сан у Ли са бо ну, де цем бра 2007. го ди не 
и сту пио је на сна гу две го ди не ка сни је. У ме ђу вре ме ну, као и ње-
гов прет ход ник (Уго вор о уста ву), имао је за стој ко ји је за пре тио 
ре дов ном функ ци о ни са њу Уни је. Тек на кон дру гог ре фе рен ду ма у 
Ир ској, ок то бра 2009, би ло је ја сно да ће Уго вор о ЕУ из Ли са бо-
на за жи ве ти.16) Та ко је, на кон ско ро це ле де це ни је, Европ ска уни ја 
ко нач но до би ла нов, основ ни, до ку мент по ко ме би у на ред ном пе-
ри о ду тре ба ла да функ ци о ни ше са сво јих два де сет се дам др жа ва 
чла ни ца. 

Уго вор из Ли са бо на пред ста вља об је ди њен до ку мент ко-
јим су из вр ше не про ме не и до пу не два уго во ра на ко ји ма по чи ва 
Европ ска уни ја. Реч је о:

– Уго во ру о Европ ској уни ји, ко ји је у су шти ни Уго вор о 
ЕУ пот пи сан још у Ма стрих ту 1992. го ди не, и

– Уго во ру о Европ ским за јед ни ца ма, пот пи сан у Ри му 
да ле ке 1957. го ди не и ко ји ће се од сад зва ти Уго вор о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је.17)

твр том де лу, из не се не су оп ште и за вр шне од ред бе. TreatyestablishingaConstitutionfor
Europe, http//www.euro pa.eu.int/con sti tu tion/en/lstoc1_en.htm, при сту пље но 15.04.2004.

14) На ре фе рен ду му у Фран цу ској Уго вор о уста ву Евро пе је од би јен са 54,68% гла со ва, а у 
Хо лан ди ји са 61,7% гла со ва. Европскифорум, Бе о град ски цен тар за европ ске ин те гра-
ци је, Бе о град, бр. 6-7, јун-јул 2005, стр. 14.

15) Ми шче вић Та ња, ПридруживањеЕвропскојунији, op.cit., стр. 20.

16) Ир ска је је ди на др жа ва чла ни ца ЕУ ко ја је одр жа ла ре фе рен дум по во дом Уго во ра из Ли-
са бо на. При ли ком пр вог ре фе рен ду ма одр жа ног ју на 2008. го ди не Ир ци су се не га тив но 
из ја сни ли о Уго во ру. Но, Ир ска ни је би ла по след ња др жа ва ко ја је ра ти фи ко ва ла Уго вор 
из Ли са бо на. Но вем бра 2009. го ди не то је ура ди ла Че шка.

17) True Guide to the Treaty of Lisbon, http://www.an drew duf fmep.org.uk/re so ur ces/si-
tes/217.160.173.25-406d96d1812cb6.84417533/EU%20Con sti tu tion%20Bri e fing/True+Gu i-
de+En glish.pdf, при сту пље но 11.10.2010.
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Оба ова уго во ра, пре ма ко ји ма ће убу ду ће да функ ци о ни ше 
Европ ска уни ја, има ју исту прав ну вред ност. Њи хо вим сту па њем 
на сна гу Европ ска унија за ме њу је и на сле ђу је Европ ску заједницу 
и има свој ство прав ног ли ца.18)

Не ула зе ћи у пре де таљ ну ана ли зу Уго во ра из Ли са бо на ов де 
ће мо из дво ји ти нај ва жни је де ло ве ко ји мо гу да се по де ле у 3 це-
ли не. Ка ко смо то већ на по ме ну ли, об ра ди ће мо оне це ли не Уго во-
ра ко је до при но се бо љој ефи ка сност ин сти ту ци ја и ме ха ни зми ма 
од лу чи ва ња, спољ но по ли тич ком пред ста вља њу и де ло ва њу ЕУ, те 
про ши ре њу ње го ве де мо кра тич но сти и отво ре но сти пре ма гра ђа-
ни ма Уни је. 

Пр ва це ли на, о ко јој го во ри мо, од но си се на бр же и ефи ка-
сни је од лу чи ва ње и рад ин сти ту ци ја Европ ске уни је. Ме ђу нај ва-
жни је из два ја мо:

– пра ви ло ква ли фи ко ва не (дво стру ке) ве ћи не. Од 1. но-
вем бра 2014. Са вет ми ни ста ра ће при ли ком до но ше ња 
од лу ка од лу чи ва ти на осно ву овог но вог пра ви ла. Дво-
стру ку ве ћи ну чи ни ће нај ма ње 55% др жа ва чла ни ца Са-
ве та (тј. 15 др жа ва од 27), и ко је има ју нај ма ње 65% ста-
нов ни штва. У пе ри о ду из ме ђу но вем бра 2014. и мар та 
2017. би ће до зво ље но др жа ва ма чла ни ца ма да до но се 
од лу ке на осно ву по сто је ћег си сте ма гла са ња. Ма њи ну 
за бло ки ра ње од лу ка чи ни ће нај ма ње 4 др жа ве чла ни-
це.19) Овим пра ви лом од лу чи ва ња са мо ће ма ле ни део, 
нај о се тљи ви јих, по ли ти ка оста ти из ван до се га Уни је као 
што су опо ре зи ва ње, со ци јал не и спољ не по ли ти ке, пи-
та ња без бед но сти и од бра не.

– пре ма но вој ком по зи ци ји Европ ски пар ла мент не ће сме-
ти да има ви ше од 750 пар ла мен та ра ца плус пред сед ник. 
Ми ни ма лан број пар ла мен та ра ца за др жа ву је шест, а 
мак си ма лан де ве де сет шест. Иако би о ово ме тре ба ли 
да ка же мо у тре ћој це ли ни, о зна ча ју де мо кра тич но сти 
и отво ре но сти, Европ ски пар ла мент је до био зна чај ну 
функ ци ју у са о длу чи ва њу са Са ве том ми ни ста ра у не-
ких че тр де се так обла сти од ко јих је нај ви ше из сфе ре 
прав де и уну тра шњих по сло ва. По ред ово га, а у до ме ну 
при бли жа ва ња гра ђа ни ма ЕУ, Европ ски пар ла мент ће се 

18)  Члан 1. и чл. 47. Уго во ра о Европ ској уни ји. Ми лу тин Ја ње вић (при ре дио), Консолидо-
ваниуговороЕвропскојунији–одРимадоЛисабона, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2009, 
стр. 28.

19)  Члан 16. Уго во ра о ЕУ и чл. 238. Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. Ibid., стр. 35. и 154.



ДејанД.Орлић Европскаунијаупроцесустабилизације...

313

убу ду ће пред ста вља ти као пар ла мент гра ђа на Уни је, а не 
др жа ва чла ни ца.20)

– Европ ски пар ла мент ће би ра ти и пред сед ни ка Европ ске 
ко ми си је ко ја од 31. ок то бра 2014. го ди не ви ше не ће би-
ти са ста вље на од пред став ни ка сва ке др жа ве већ од од-
ре ђе ног бро ја чла но ва ко ји од го ва ра бро ју од две тре ћи-
не др жа ва чла ни ца.21)

– Ту је и из бор пред сед ни ка Европ ског са ве та. Пред сед-
ник ће би ти би ран на две и по го ди не, са пра вом на је дан 
ре и збор. Он ће ру ко во ди ти ра дом Европ ског са ве та, при-
пре ма ће и во ди ће ње гов рад и на сто ја ти да обез бе ди нео-
п хо дан кон сен зус за до но ше ње од лу ка. Пред сед ник ће, 
као нај ви дљи ви ја функ ци ја Уни је, пред ста вља ти Уни ју 
на спољ ном пла ну без по вре де над ле жно сти Ви со ког 
пред став ни ка Уни је за спољ ну и без бед но сну по ли ти-
ку.22) За пр вог пред сед ни ка Европ ског са ве та иза бран је 
Бел ги ја нац Хер ман ван Ром пеј.23)

Дру га це ли на се од но си на спољ но по ли тич ку ак тив ност 
Европ ске уни је:

– По ред Пред сед ни ка Европ ског са ве та, сва ка ко нај ви-
дљи ви ји део про ме на до не тих Уго во ром из Ли са бо на 
је сте функ ци ја Ви со ког пред став ни ка Уни је за спољ ну 
и без бед но сну по ли ти ку. Но си лац ове функ ци је има ће 
по при ли чан број оба ве за по ред основ не – во ђе ња за-
јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, те од брам бе-
не по ли ти ке.24) Дру ге две функ ци је ко је оба вља Ви со ки 
пред став ник су пот пред сед нич ко ме сто у Европ ској ко-
ми си ји те пред се да ва ју ћа по зи ци ја у Са ве ту за спољ не 
по сло ве.25) На ово ме сто је иза бра на Бри тан ка Ке трин 
Ештон.

20)  Члан 14. Уго во ра о ЕУ. Ibid., стр. 34.

21)  Осим ако Европ ски са вет, јед но гла сно, не од лу чи дру га чи је. Члан 17. Уго во ра о ЕУ. 
Ibid., стр. 36-37.

22)  Члан 15. Уго во ра о ЕУ. Ibid., стр. 34-35.

23)  Уво ђе њем  функ ци је Пред сед ни ка Европ ског са ве та, из ме њен је и на чин функ ци о ни са-
ња ро ти ра ју ћег Пред се да ва ња Уни јом. Овом при ли ком ус по ста вља се груп но пред се да-
ва ње – тј. пред се да ва ње Са ве том ми ни ста ра спро во де прет ход но утвр ђе не гру пе од три 
др жа ве чла ни це за пе ри од од 18 ме се ци, а на осно ву прин ци па рав но прав не ро та ци је. 
Де ве та де кла ра ци ја Уго во ра из Ли са бо на, Ibid., стр. 320.

24)  Члан 18. Уго во ра о ЕУ. Ibid., стр. 38.

25)  Сту па њем на сна гу Ли са бон ског уго во ра, не ка да шњи Са вет за оп ште по сло ве и спољ не 
од но се (ГЕ АРЦ – Ге не рал Аф фа ирс анд Еxтернал Ре ла ти онс Цо ун цил) је по де љен на 
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– Да би успе шно про мо ви са ла, оства ри ва ла и бра ни ла 
спољ но по ли тич ке ци ље ве, ин те ре се и вред но сти ЕУ на 
ме ђу на род ној сце ни Ви со ком пред став ни ку ће по ма га ти 
но во ство ре на Европ ска слу жба спољ них по сло ва (Euro-
pean Ex ter nal Ac tion Ser vi ce)26) ко ја ће са ра ђи ва ти са ди-
пло мат ским слу жба ма др жа ва чла ни ца. По сле ви ше ме-
сеч не ди ску си је Европ ски пар ла мент је по чет ком ју ла 
2010. го ди не одо брио фор ми ра ње ди пло мат ске слу жбе 
Европ ске уни је.27)

Тре ћа це ли на је хро нич на бољ ка ЕУ. Од свог осни ва ња ЕУ 
је кри ти ко ва на за уда ље ност од гра ђа на, не до ста так отво ре но сти и 
де мо кра тич но сти. Сто га је у овој обла сти Уго вор из Ли са бо на та-
ко ђе имао зна чај ног уде ла. Иако ове од ред бе су штин ски и да ље не 
пот по ма жу ре ал ном оства ре њу раз у ме ва ња и при бли жа ва ња Уни је 
сво јим гра ђа ни ма, не сме се за не ма ри ти свест, а и по ку шај, Уни је 
да по бољ ша сво ју по зи ци ји на овом по љу.

– Пар ти ци па тив на де мо кра ти ја је по бољ ша на кроз ци-
вил ну ини ци ја ти ву – та ко што је омо гу ће но да нај ма ње 
ми ли он гра ђа на Уни је, из ве ћег бро ја др жа ва чла ни ца, 
мо же по кре ну ти ини ци ја ти ву ко јом по зи ва ју Европ ску 
ко ми си ју да утвр ди пред лог о не ком пи та њу за ко је гра-
ђа ни сма тра ју да га је нео п ход но ре гу ли са ти прав ним ак-
том Уни је.28) Уста но вље но је и др жа вљан ство Уни је ко је 
се до да је на ци о нал ном и не за ме њу је га

– По ве ља о основ ним пра ви ма Европ ске уни је до би ја исту 
прав ну вред ност као и Уго во ри о ЕУ и Уго вор о функ-
ци о ни са њу ЕУ. Она је оба ве зу ју ћа и по твр ђу је основ на 
пра ва га ран то ва на Европ ском кон вен ци јом о људ ским 
пра ви ма и основ ним сло бо да ма и на на чин на ко ји она 
про из и ла зе из за јед нич ких устав них тра ди ци ја др жа ва 
чла ни ца.29)

два де ла. Са вет за оп ште по сло ве и Са вет за спољ не по сло ве, ко јим пред се да ва Ви со ки 
пред став ник за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.

26)  Члан 27. Уго во ра о ЕУ. Ми лу тин Ја ње вић (при ре дио), КонсолидованиуговороЕвроп-
скојунији–одРимадоЛисабона, op.cit., стр. 43.

27)  Пред лог о усва ја њу ЕЕАЦ је усво јен са 549 гла со ва „за“, 78 „про тив“ и 17 уз др жа них. 
An drew Ret tman, „EU ta kes ‘hi sto ric’ step on new di plo ma tic ser vi ce“, EUobserver.com, 08. 
July 2010, http://euob ser ver.com/9/30448, при сту пио 12.07.2010.

28)  Чла но ви 9-11. Уго во ра о ЕУ и чла но ви 20. и 24. Уго во ра о функ ци о ни са њу ЕУ. Ibid., стр. 
32-33. и 65-67.

29)  Де кла ра ци ја о По ве љи о основ ним пра ви ма Европ ске уни је. Ми лу тин Ја ње вић (при ре-
дио), КонсолидованиуговороЕвропскојунији–одРимадоЛисабона, op.cit., стр. 317.
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– Уго вор из Ли са бо на се по тру дио да дâ ви ше зна ча ја и на-
ци о нал ним пар ла мен ти ма.30) Пар ла мен ти др жа ва ће од 
сад има ти ди рект но уче шће у про це су до но ше ња од лу-
ка. Сви пред ло же ни за ко ни ће мо ра ти да бу ду по сла ти 
на ци о нал ним пар ла мен ти ма где ће они има ти 8 не де ља 
да рас пра вља ју о пред ло же ним за кон ским ак ти ма. А 
уко ли ко се де си да по ло ви на на ци о нал них пар ла ме на та 
од би је пред лог, он да он мо же да се по ву че из про це ду ре 
или да се про це ду ра на ста ви уз до дат не ис прав ке и до-
пу не.

По ред ове три це ли не ко је смо из дво ји ли, Европ ска уни ја као 
сло же на по ли тич ка це ли на, има мно го дру гих ин те ре са, пре по зна-
тих пре ма Уго во ру из Ли са бо на, о ко ји ма мо ра да во ди ра чу на, а 
да се не ти чу са мо про це са про ши ре ња и про ду бље ња. Те дру ге, 
ви тал не, ин те ре се из о ста ви ли смо на овом ме сту јер би за у зе ли 
ису ви ше про сто ра за ана ли зу. За кљу чу ју ћи овај на слов мо же мо да 
су ми ра мо да је Уго вор из Ли са бо на пре у зео до ста то га из свог про-
па лог прет ход ни ка („Уста ва Евро пе“). Из о ста ли су по нај ви ше они 
де та љи ко ји су мо жда мо гли да на слу те не ки обим ни ји, фе де ра ли-
стич ки, оквир бу ду ће Европ ске уни је, а не ки дру ги су пре и ме но ва-
ни не гу бе ћи у су шти ни мно го од пр во бит ног пла на.31) 

Раз ми шља ња зва нич ни ка ЕУ по пот пи си ва њу Уго во ра у де-
цем бру 2007. го ди не ишла су у сме ру да до не ког но вог ме ња ња 
основ них до ку ме на та Уни је не ће ско ро до ћи.32) Да је са овим Уго-
во ром Уни ја до би ла ста бил ни ин сти ту ци о нал ни оквир и ре фе рент-
ну тач ку за не ко вре ме. Али иза зо ви вре ме на при мо ра ва ју, ка ко љу-
де, та ко и др жа ве, да до но се дру га чи је од лу ке.

ЕВРОПСКАУНИЈАИНОВАРЕАЛНОСТ

Ли са бон ским уго во ром чи ни ло се да ће ЕУ ући у ста бил ни-
ји пе ри од, али ре ал ност ни је ду го че ка ла да про ве ри ста бил ност и 

30)  Про то кол (бр. 1) о уло зи на ци о нал них пар ла ме на та у Европ ској уни ји. Ibid., стр. 201-
203. Про то кол (бр. 2) о при ме ни на че ла суп си ди јар но сти и про пор ци о нал но сти, стр. 
204-207.

31)  Као што су нпр. сим бо ли Уни је – хим на, грб. Функ ци ја Ви со ког пред став ни ка за спољ-
не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку је пре ма пред ло гу Уста ва тре ба ла да се зо ве Ми ни-
стар спољ них по сло ва ЕУ. Ири на Жа рин, „Ра ти фи ка ци ја Ли са бон ског уго во ра“, Међу-
народнаполитика, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, бр. 1135, 
год. LX, ју ли-сеп тем бар 2009, стр. 69-79.

32)  RevisedPresidencyconclusionsoftheBrusselsEuropeanCouncil, 14 De cem ber 2007, http://
www.con si li um.euro pa.eu/uedocs/cms_da ta/docs/pres sda ta/en/ec/97669.pdf, при сту пље но 
21.10.2010.
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је дин ство Европ ске уни је. Грч ка фи нан сиј ска кри за, као јед на од 
по сле ди ца свет ске еко ном ске кри зе, озбиљ но је ста ви ла на тест ЕУ 
по ло ви ном 2010. го ди не и угро зи ла цен трал ни део Европ ске уни-
је – „Евро зо ну“.

У тре ну ци ма од лу чи ва ња да ли да се по мог не Грч кој или не 
(а ти ме и са мом евру), суд би на Европ ске уни је је би ла на ве о ма 
тан ком ле ду. А по нај ви ше за то што је ско ро све за ви си ло од од лу ке 
јед не др жа ве чла ни це хо ће ли или не при те ћи у по моћ. Не мач ка је 
тих да на ба лан си ра ла из ме ђу соп стве ног (те би ла оп ту жи ва на за 
евро скеп ти ци зам, па чак и на ци о на ли зам)33) и за јед нич ких ин те ре-
са ЕУ (на ро чи то ин те ре са др жа ва из евро зо не).34) У та квој си ту а ци-
ји, ка да је суд би на ЕУ за ви си ла од од лу ке јед не чла ни це, ис пли ва ле 
су, ду бо ко скри ве не, сла бо сти Уни је. 

Пр во, уви де ло се да Уго вор о ЕУ, упра во онај ко ји је не дав но 
до пу њен и при хва ћен, са др жи не до стат ке у обла сти мо гу ћих мо-
не тар них и фи скал них кри за.35) Ни су по сто ја ле ни ка кве смер ни це 
ко је би ука зи ва ле ка ко по сту пи ти у тре ну ци ма ка да је по треб на 
за јед нич ка ак ци ја. Та ко ђе, уви де ле су се и сла бо сти упра вља ња у 
окви ру евро зо не јер др жа ве чла ни це ни су хте ле да на ме ћу стро-
ге ка зне за пре кр ши о це мо не тар не ди сци пли не, ка ко и са ме не би 
пот па ле под њих уко ли ко их са ме пре кр ше. Упра во због та квих 
уго вор них не са вр ше но сти Европ ска уни ја је би ла, при мо ра на да 
при сту пи до пу ни Уго во ра из Ли са бо на. Овај пут ни је реч о це ло-
куп ном ме ња њу Уго во ра, а ти ме и не из ве сних рас пра ва и ра ти фи-
ка ци ја по во дом то га, већ је реч са мо о до пу ни јед ног чла на (члан 
136.) ко јим је омо гу ће но др жа ва ма евро зо не да офор ме ме ха ни зме 
ко јим ће са чу ва ти ста бил ност евра.36) Кри за у Грч кој, а по том и у 
Ир ској, уве ли ко је рас плам са ла рас пра ве око те ку ћих мо не тар них 
и фи скал них про бле ма и бу ду ћих про ме на уну тар ЕУ и евро зо не. 
Из ме ђу оста лог ја ви ле су се и иде је ка ко би фо кус па жње Уни је 
тре бао да се усред сре ди на фор ми ра ње не ке вр сте еко ном ске вла-

33)  „Tho se dam ned scep ti cal Ger mans“, May 27th 2010, TheEconomist, http://www.eco no mist.
com/world/euro pe/dis playstory.cfm?story_id=16214215&fsrc, при сту пље но 2.06.2010. и 
Char les Kupchan, „As na ti o na lism ri ses, will the Euro pean Union fall?“, TheWashington
Post, 29. August 2010, http://www.was hing ton post.com/wp-dyn/con tent/ar tic le/2010/08/27/
AR2010082702138.html, при сту пље но 28.09.2010.

34)  Евро зо ну чи не др жа ве ко је су усво ји ле евро као је дин стве ну ва лу ту. Тре нут но је чи ни 
16 др жа ва.

35)  О дру гим сла бо сти ма Уго во ра о ЕУ из Ма стрих та. Mary Eli se Sa rot te, „Euro zo ne Cri sis 
as Hi sto ri cal Le gacy“, CouncilonForeignRelations, http://www.cfr.org/re gion/394/eu.html, 
при сту пље но 31.09.2010.

36)  EuropeanCouncilConclusion, EUCO 30/10, Brus sels, 16-17 De cem ber 2010, http://con si li-
um.euro pa.eu/uedocs/cms_da ta/docs/pres sda ta/en/ec/118578.pdf, при сту пље но 28.12.2010.
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сти,37) ко је би по том мо гло да во ди ка не ком ду бљем по ли тич ком 
по ве зи ва њу ЕУ, од но сно не кој вр сти по ли тич ке уни је, ко ја би би ла 
из над све га оста лог. Упра во због то га што ће би ти ве о ма те шко 
оства ри во фи скал но је дин ство и ста бил ност ЕУ ако не по сто ји је-
дин ствен по ли тич ки ауто ри тет ко ји ће има ти ка па ци те те (сред ства 
при ну де) за на ме та ње и спро во ђе ње за јед нич ких од лу ка.

По ред уго вор них не до ста та ка, и чи ње ни це о ло шем ста њу у 
евро зо ни су очи глед не. Свих ше сна ест чла ни ца евро зо не про би ле 
су бу џет ски де фи цит од 3% бру то дру штве ног про из во да, док је 
два на ест др жа ва пре ма ши ло јав ни дуг ве ћи од 60% БДП. Ва жност 
ових по да та ка ле жи у то ме што су ова два кри те ри ју ма по ста вље ни 
као кри те ри ју ми у окви ру фор ми ра ња еко ном ске и мо не тар не уни-
је. Кри за у Грч кој и Ир ској, али и увид у ста ње оста лих др жа ва чла-
ни ца, по ка за ле су да се ве ћи на др жа ва чла ни ца ЕУ не при др жа ва 
основ них кри те ри ју ма ка да је реч о бу џет ској ди сци пли ни. Та кво, 
по при лич но, не је дин стве но и нео д го вор но по на ша ње др жа ва оба-
ве зно мо ра би ти ре гу ли са но и санк ци о ни са но по по тре би и о то ме 
ће у на ред них го ди ну-две сва ка ко би ти мно го ре чи. Јер до 2013. 
го ди не ће ва жи ти при вре ме ни фонд Европ ске уни је за спа ша ва ње 
евра (Euro pean Fi nan cial Sta bi lity Fa ci lity). Овај фонд је фор ми ран 
у ма ју 2010. го ди не, и има на рас по ла га њу 750 ми ли јар ди евра за 
ста би ли за ци ју евро зо не: 440 ми ли јар ди из др жа ва евро зо не, 60 ми-
ли јар ди из фон до ва Европ ске ко ми си је за хит не слу ча је ве и 250 
ми ли јар ди од ММФ.38)

Ујед но, но ва ре ал ност је вра ти ла у фо кус зна чај ути ца ја ко је 
има ју по је ди не, ве ли ке, др жа ве у од но су на над на ци о нал ни Бри сел 
и на спрам те ку ћих про бле ма ЕУ (у овом слу ча ју мо не тар них и фи-
скал них). Пре ма ми шље њи ма мно гих, за раз вој и про паст ЕУ, ве-
о ма би тан је од нос и са рад ња Не мач ке и Фран цу ске. Оне у сво јим 
ру ка ма др же по кре тач ку сна гу и кључ даљ њег раз во ја ЕУ, јер су и 
са ме до вољ но ду бо ко уву че не у ЕУ и уве ли ко ови се од ње са ме39) те 
уко ли ко ове две др жа ве ус пе ју да се уса гла се око за јед нич ких на че-
ла лак ше је до би ти нео п ход ну са гла сност оста лих др жа ва чла ни ца 
ЕУ по во дом ак ту ел них пи та ња. 

37)  „Eco no mic san cti ons? Yes, ple a se“, Sep 30th 2010, TheEconomist, http://www.eco no mist.
com/no de/17149082, при сту пље но 01.10.2010.

38)  Euro pean Fi nan cial Sta bi lity Fa ci lity, http://www.efsf.euro pa.eu/abo ut/in dex.htm, при сту-
пље но 29.10.2010.

39)  Уко ли ко би се Не мач ка од лу чи ла за по вра так на ци о нал не ва лу те – то би по нај ви ше 
угро зи ло не мач ки из воз и тр жи ште ра да. Пред ви ђе ни скок мар ке угро зио би тр жи шта 
окол них зе ма ља и осла био њи хо ву ку пов ну моћ.
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Са гле дав ши го ре по ме ну те сла бо сти Европ ске уни је не мо-
же мо се оте ти оп штем ути ску да је си ту а ци ја у ЕУ ве о ма не ста-
бил на. И да не на ја вљу је ско ри је сми ри ва ње. У мо мен ту ка да се ни 
прет ход но усво је ни уго вор још ни је ни охла дио, кри за у евро зо ни 
уве ли ко на го ве шта ва по тре бу усва ја ња чвр шћих пра ви ла ко ји ће 
ре гу ли са ти по на ша ња др жа ва из евро зо не, али и це ло куп не Европ-
ске уни је. Ка ко год, пред Европ ском уни јом у на ред ним го ди на ма 
пред сто ји по при лич но ди на ми чан пе ри од ста би ли за ци је и при ла-
го ђа ва ња соп стве ним про бле ми ма и пра ви ли ма.

DejanOrlic

THEEUROPEANUNIONINITSOWNPROCESS
OFSTABILIZATIONANDADJUSTMENT.

Summary
The Euro pean Union is a uni que cre a tion in in ter na ti o nal re la-

ti ons. As such, it be ca me a goal for many co un tri es in the re gion. Re-
gar dless of (the goal), the EU has its own pa ce of de ve lop ment, in-
tra-re la ti on ships and in te gra tion pro ces ses. With this „rhythm of li fe“, 
the Euro pean Union is su bject to its own pro ces ses of sta bi li za tion and 
adjust ment. The aut hor de scri bes and analyzes the se pro ces ses that ha-
ve af fec ted and which con ti nue to in flu en ce the de ve lop ment and fun-
cti o ning of the Euro pean Union in the last ten years. The se pro ces ses 
are – the pro cess of en lar ge ment and pro cess of de e pe ning. The fo cus 
of re se arch are at the last en lar ge ment of the EU in 2004. and 2007 and 
the analysis of the EU Tre aty, sig ned in De cem ber 2009. in Lis bon. At 
the end of the ar tic le, the aut hor pro vi des in sight in to the in ter nal sta te 
of the Union which is still re co ve ring from the eco no mic cri sis, par ti cu-
larly the cri sis in the euro-zo ne ca u sed by the Gre ek fi nan cial col lap se. 
Keywords: en lar ge ment and de e pe ning, the Lis bon Tre aty, euro-zo ne, 
the Euro pean Union.
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Abstract
The Euro pean Union is a uni que cre a tion in in ter na ti o nal re la-

ti ons and a com plex po li ti cal system whe re exists dif fe rent re la ti on-
ships bet we en me me ber sta tes and pro ces ses that are in ter con nec ted. As 
a „sui ge ne ris“ or ga ni za tion, the EU has be co me one of main fo re ign 
po licy ob jec ti ves for the ne ig hbo u ring co un tri es. For the bet ter un der-
stan ding of the EUs „rhythm of li fe“, its fun cti o ning and de ve lop ment, 
the aut hor has fo cu sed his re se arch on two re gu lar pro ces ses of de ve-
lop ment of the Euro pean Union that oc cur red in the first de ca de of the 
twenty-first cen tury. The se pro ces ses are: a pro cess of en lar ge ment and 
pro cess of de e pe ning.

When it co mes to en lar ge ment, the aut hor analyzes the en lar ge-
ment of the Euro pean Union in 2004. and an ad di ti o nal ac ces sion of 
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Bul ga ria and Ro ma nia in 2007. Li ke all for mer EU en lar ge ment, the 
en lar ge ment from 2004/2007. bro ught new chal len ges for the EU. The 
Union has been for ced to res ha pe its exi sting ru les, in sti tu ti ons and po-
li ci es to em bra ce, al most do u bled num ber, of new sta tes. The se adap-
ta ti ons of all struc tu res of the EU ha ve sha ped the ru les that still apply 
to all re ma i ning can di da te co un tri es. In ad di tion to the man da tory ru les 
and con di ti ons (such as Co pen ha gen cri te ria), the Euro pean Union has 
ma de pos si bi lity for it self to call on „ab sorp tion ca pa city“ (or in ot her 
words – „en lar ge ment fa ti gue“) in ca ses when EU de ter mi nes that can-
di da te co un tri es didn’t me et the re qu i red con di ti ons. This „right“ was 
ne arly re a li zed du ring the ac ces si ons of Bul ga ria and Ro ma nia in 2007. 
But this „en lar ge ment fa ti gue“ will cer ta inly be one of the pro blems for 
fu tu re can di da te co un tri es for ac ces sion to the Euro pean Union.

Next pro cess that gre atly af fects the „li fe“ of the Euro pean Union 
and its adjust ment to the exi sting in ter nal af fa irs is – the pro cess of de-
e pe ning. In this text, it is abo ut a Tre aty fra me work of the EU, ie. it’s 
abo ut the la test Tre aty of the Euro pean Union, sig ned in Lis bon in De-
cem ber 2009. The pro cess of de e pe ning still ca u ses qu i te a he a dac he 
to all mem ber sta tes and the EU it self and is con ti nu ally dis tur bing its 
sta bi lity. Just as it was with the last ca se of Lis bon Tre aty. Af ter years 
of hard-la bo red ne go ti a ti ons and a re fe ren dums (in clu ding the re jec tion 
of the „Con sti tu tion of the EU“) the EU has got the la test, va lid Tre aty 
un der which the EU will work in the fu tu re and with which it sho uld 
be a mo re ef fi ci ent and de moc ra tic. As the most im por tant pi e ces of the 
Tre aty, the aut hor di stin gu is hes three parts. The first part is re la ted to 
the fa ster and mo re ef fi ci ent de ci sion ma king and work of the in sti tu ti-
ons of the Euro pean Union, the se cond re fers to fo re ign po licy ac ti vi ti es 
of the Euro pean Union, and the third on ex pan si on of de moc racy in the 
EU and its open ness to the ci ti zens of the Union. 

In stead of a con clu sion at the end of the text, the aut hor analyzes 
and pro vi des in sight in to the in ter nal si tu a tion and the cur rent we ak ness 
of the EU which is still re co ve ring from the eco no mic cri sis, espe ci ally 
in the euro zo ne, ca u sed by the Gre ek fi nan cial col lap se. The se we ak-
nes ses are re flec ted, first thro ugh de fi ci ency of, just adop ted, Tre aty of 
Lis bon in the are as of fi nan cial and mo ne tary po li tics. Then, it’s abo ut 
facts that the EU mem ber sta tes do not fol low the ir own ru les in esta-
blis hing eco no mic and mo ne tary union. And third, the strengthe ning 
of the cer tain mem ber sta tes of the EU as op po sed to Brus sels. The se 
co un ti res are Ger man and Fran ce, which re pre sent the main en gi ne of 
de ve lop ment of the eni ti re Euro pean Union. 
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ДЕМОГРАФСКЕКОМПОНЕНТЕ
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА*

Сажетак
Крај XX ве ка мо же се озна чи ти као “вре ме на ци о на ли зма”, с 

об зи ром на ожи вља ва ње ет ни ци те та и пра ву “екс пло зи ју“ на ци о-
нал них иден ти те та код мно гих ет нич ких за јед ни ца. У том пе ри о ду, 
ко ји од ли ку ју ко ре ни те дру штве но-по ли тич ке и со цио-еко ном ске 
про ме не и ја ча ње на ци о на ли зма у ве ли ком бро ју др жа ва цен трал-
но-ис точ не Евро пе и Бал ка на, у Ср би ји је до шло до ”бу ђе ња” 
на ци о нал не све сти код ве ћин ског на ро да, као и код мно гих при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на. То је има ло за ре зул тат  про ме ну 
на ци о нал не при пад но сти при ли ком де кла ри са ња, што се по себ но 
ре флек то ва ло на ет но ста ти стич ке и де мо граф ске по дат ке, од но сно 
на по пу ла ци о ну ди на ми ку тих на ци о нал но сти, а са мим тим и на 
про ме ну ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва Ср би је у по сма тра ном 
пе ри о ду. У ра ду ће се, на осно ву по пи сних ре зул та та по ка за ти ка ко 
је код не ких на ци о нал но сти (нпр. Ро ми и Вла си) ко ји су се ра ни је у 
зна чај ној ме ри из ја шња ва ли за не ку дру гу на ци ју, до шло до афир-
ма ци је на ци о нал ног иден ти те та, од но сно ет нич ке еман ци па ци је и 
из ра же ног на ци о нал но-кон фе си о нал ног ре ви ва ли зма, као кључ ног 
фак то ра њи хо вог де мо граф ског раз во ја.    
Кључ не ре чи: на ци о нал ни иден ти тет, ет нич ке за јед ни це, де мо граф ска ис-

тра жи ва ња, ма тер њи је зик, ре ли ги ја.

* Рад је део про јек та под на зи вом: ”Ис тра жи ва ње де мо граф ских фе но ме на у функ ци ји 
јав них по ли ти ка у Ср би ји ” (број 47006) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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Од свих ко лек тив них иден ти те та за јед нич ки људ ским би ћи-
ма, на ци о нал ни иден ти тет је нај бит ни ји. Дру ге вр сте иден ти те та 
(кла са, пол, ве ра..) мо гу се по кла па ти или ком би но ва ти са на ци о-
нал ним иден ти те том, али рет ко мо гу осла би ти ње гов зна чај. Ми то-
ви о на ци о нал ном иден ти те ту по зи ва ју се на те ри то ри ју и прет ке 
као на осно ву по ли тич ке за јед ни це, а то че сто пред ста вља глав ни 
из вор не ста бил но сти и ет нич ких су ко ба у мно гим де ло ви ма све-
та. Ни је слу чај но што мно ги ме ђу на ци о нал ни су ко би по ти чу упра-
во од схва та ња на ци о нал ног иден ти те та. Ње го ва бит на обе леж ја 
пред ста вља ју, пре све га, исто риј ска те ри то ри ја, за јед нич ки ми то ви 
и исто риј ска се ћа ња, за јед нич ка кул ту ра, за јед нич ко пра во и еко-
но ми ја. На ци о нал ни иден ти тет је у су шти ни ви ше ди мен зи о на лан 
и ни ка ко се не мо же све сти на је дан је ди ни еле ме нат. Да кле, то је 
ком плек сан по јам ко га чи не ви ше уза јам но по ве за них ком по нен-
ти - ет нич ка, кул тур на, те ри то ри јал на, еко ном ска и прав но-по ли-
тич ка ко је пред ста вља ју спо не со ли дар но сти ме ђу при пад ни ци ма 
у окви ру ет нич ке за јед ни це ује ди ње них за јед нич ким се ћа њи ма, 
ми то ви ма и тра ди ци јом, спој ко је мо же, али не мо ра на ћи из раз у 
соп стве ним др жа ва ма тих за јед ни ца, али ко је се раз ли ку ју од чи сто 
прав них  др жав них ве за (Smit, 1998). То не зна чи не ги ра ње из ве-
сног по кла па ња др жа ве и на ци је, али при ме ре за не по кла па ње, од-
но сно за ду бок јаз из ме ђу др жа ве и на ци је да ју мно ге да на шње ет-
нич ки хе то ре ге не, мул ти кул ту рал не др жа ве. Та ко, пре ма про це ни 
Ко не ра по чет ком се дам де се тих го ди на XX ве ка са мо 10% др жа ва 
мо же твр ди ти да су пра ве на ци о нал не др жа ве у сми слу по ду да-
ра ња др жав них са на ци о нал ним гра ни ца ма, од но сно да је це ло-
куп ном ста нов ни штву др жа ве за јед нич ка јед на ет нич ка кул ту ра. У 
мо дер ном све ту на ци о на ли зам пред ста вља нео до љив иден ти тет-
ски мит ко ји на ла зи мо у раз ли чи тим об ли ци ма и не са мо да је као 
иде о ло шки по крет про дро у сва ки кут пла не те, већ је на ци о нал ни 
иден ти тет сву да око сни ца по ли тич ких кам па ња за на род ну су ве ре-
ност и де мо кра ти ју.

Крај XX ве ка је озна чен као “до ба на ци о на ли зма” с об зи ром 
на ожи вља ва ње ет ни ци те та и  пра ву “екс пло зи ју“ на ци о нал них 
иден ти те та код мно гих ет нич ких за јед ни ца.  Екс пло зи ја иден ти те-
та у свет ским раз ме ра ма, ка ко ис ти чу по је ди ни ауто ри, до при но си 
из о штра ва њу ет нич ке са мо све сти. У Евро пи су се кра јем XX и по-
чет ком XXI ве ка исто вре ме но од ви ја ла два про це са: с јед не стра не, 
про цес ин те гра ци је за пад но е вроп ских зе ма ља ко је су на сто ја ле  да 
се кроз Европ ску уни ју што ви ше ме ђу соб но ин те гри шу, и с дру-
ге стра не, про цес дез ин те гра ци је на про сто ру цен трал но-ис точ не 
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Евро пе пра ћен бу ја њем на ци о на ли зма, се па ра ти зма, ет нич ких кон-
фли ка та и су ко ба. У том пе ри о ду, де си ле су се ко ре ни те дру штве-
но-по ли тич ке и со цио-еко ном ске про ме не и ја ча ње на ци о на ли зма 
у ве ли ком бро ју др жа ва цен трал но-ис точ не Евро пе и Бал ка на. Са 
дез ин те гра ци јом бив ших со ци ја ли стич ких зе ма ља (СССР, СФРЈ и 
ЧССР) и ства ра њем но вих др жа ва, го то во пре ко но ћи ви ше од 60 
ми ли о на љу ди  ко ји су би ли др жа вља ни тих зе ма ља пре тво ре но је 
у ет нич ке ма њи не ко ји жи ве из ван гра ни ца ма тич них др жа ва, па се 
са мим тим про це њу је да да нас у Евро пи има из ме ђу 90 и 100 ми-
ли о на при пад ни ка ма њи на (око 12% укуп ног европ ског ста нов ни-
штва), што је нај ве ћи за бе ле жен број у но ви јој европ ској исто ри ји 
(Brun ner, 1994). Ства ра ње но вих на ци о нал но хо мо ге них др жа ва у 
су прот но сти је са европ ским и ин те гра ци о ним про це си ма. По ка-
за ло се, по ко зна ко ји пут, да фор му ла ”јед на на ци ја јед на др жа-
ва” је ап со лут но не при мен љи ва на про сто ру Бал ка на, с об зи ром 
на из ра зи то хе те ро ге ни ет нич ки са став ста нов ни штва, из ме ша ност 
раз ли чи тих на ци ја, кул ту ра и ре ли ги ја. Про бле ма ти ка људ ских и 
ма њин ских пра ва ак ту е ли зо ва на је по сле им пло зи је ко му ни зма и 
бу ђе ња ет ни ци те та и на ци о на ли зма, као и ори јен та ци је ових зе ма-
ља на из град њу не за ви сних на ци о нал них др жа ва и не го ва њу спе-
ци фич них раз ли чи то сти. 

У Ср би ји је до шло до ”бу ђе ња” на ци о нал не све сти код ве-
ћин ског на ро да, као и код при пад ни ка мно гих на ци о нал них ма њи-
на ко ји су ра ни је и по ред сво јих ет нич ких и кул тур них осо бе но-
сти, у зна чај ној ме ри се из ја шња ва ли као при пад ни ци не ке дру ге 
на ци је из број них раз ло га (аси ми ла ци ја, ме шо ви ти бра ко ви, не за-
ин те ре со ва ност за ово пи та ње, соп стве ни кон фор ми зам, за јед нич-
ка иде ја ју го сло вен ства и сл.). С об зи ром на спе ци фи чан трет ман 
на ци о нал ног пи та ња у дру гој по ло ви ни XX ве ка, из ја шња ва ње о 
ет нич кој при пад но сти би ло је под ве ли ким ути ца јем тре нут не дру-
штве но-по ли тич ке си ту а ци је (тзв. си ту а ци о ни иден ти тет), што је 
до ве ло до про ме не на ци о нал не при пад но сти код мно гих ет нич ких 
за јед ни ца, као и по ја ви но вих на ци о нал но сти (Бо шња ци, Цин ца ри, 
Ашка ли је и др.) 

ДЕМОГРАФСКАИСТРАЖИВАЊА
НАЦИОНАЛНОГИДЕНТИТЕТА

У де мо граф ским ис тра жи ва њи ма пи та ње на ци о нал ног иден-
ти те та ве о ма је ва зно са аспек та про у ча ва ња ет нич ке струк ту ре 
ста нов ни штва, узро ка и по сле ди ца про ме на те  струк ту ре, као и 
пра ће ња по пу ла ци о не ди на ми ке мно го број них на ци о нал них за јед-
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ни ца у Ср би ји. Али, тре ба има ти у ви ду да је на ци о нал на при пад-
ност из ра зи то су бјек тив на де мо граф ска по ја ва и у кван ти та тив ном 
сми слу те шко мер љи ва, па је кон вер ти ра ње ста нов ни штва из јед не 
у дру гу ет нич ку гру пу те шко пра ти ти на осно ву ста ти стич ко-де мо-
граф ских по да та ка. Ипак, по пи сни по да ци су од ве ли ког зна ча ја бу-
ду ћи да је пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти  фи гу ри ра ло у свим 
по пи си ма ста нов ни штва ко ји пред ста вља ју глав ни, на уч ни из вор 
за пра ће ње ет но де мо граф ског кре та ња ет нич ких за јед ни ца и на ци-
о нал ног са ста ва ста нов ни штва. 

Националнаприпадност, као нај ва жни је ет нич ко обе леж је, 
од ве ли ког је ин те ре са за кон ти ну и ра но ис тра жи ва ње и ана ли зу у 
зе мља ма на чи јој те ри то ри ји жи ве број не ет нич ке за јед ни це ди фе-
рен ци ра не пре ма де мо граф ским, со цио-еко ном ским и кул тур ним  
ка рак те ри сти ка ма. Ме ђу тим, да ли ће ово пи та ње би ти укљу че но 
у по пи сно-ста ти стич ка ис тра жи ва ња за ви си пр вен стве но од дру-
штве ног уре ђе ња, на ци о нал них по тре ба и по ли тич ког ста ва о на-
ци о нал ном пи та њу у сва кој др жа ви.1) 

У са др жај свих по пи са ста нов ни штва Ср би је (1948-2002) 
фи гу ри ра ло је пи та ње о на ци о нал ној при пад но сти,2) чи ме је ство-
ре на ста ти стич ка осно ва за ком па ра ци ју  по да та ка, што омо гу ћу је 
са гле да ва ње ет нич ке струк ту ре и увид у по пу ла ци о ну ди на ми ку 
ет нич ких за јед ни ца ко је жи ве на овом под руч ју. Пре ма ста ти стич-
ко-по пи сној ме то до ло ги ји глав ни кри те ри јум ко ји се ко ри стио 
при од ре ђе њу на ци о нал не при пад но сти је сте су бјек тив на из ја ва 
што зна чи да сва ко ли це има пра во (уста вом за га ран то ва но) сло-
бод ног из ја шња ва ња или не из ја шња ва ња о сво јој на ци о нал но сти. 
При то ме, ни ка кви до ку мен ти ни су  по треб ни  као до каз, али се 
под ра зу ме ва ло да се лич но из ја шња ва ње и објек тив на при пад ност 
углав ном по ду да ра ју.3) Прин цип сло бод ног из ја шња ва ња омо гу ћу-

1) Пре ма Пре по ру ка ма Кон фе рен ци је европ ских ста ти сти ча ра за по пис ста нов ни штва и 
ста но ва УН, на ци о нал на при пад ност, ма тер њи је зик и ре ли ги ја спа да ју у гру пу до пун-
ских или фа кул та тив них обе леж ја, док  др жа вљан ство и зе мља/ме сто ро ђе ња спа да ју у 
оба ве зна обе леж ја ко ја тре ба укљу чи ти у по пис.  

2) У по пи си ма је ко ри шће на раз ли чи та тер ми но ло ги ја: ”на род ност” (у по пи си ма 1948, 
1953 и 1961), “на род ност или ет нич ка при пад ност” (1971), “на род, на род ност или ет-
нич ка гру па” (1981), “на ци о нал на при пад ност” (1991) и “на ци о нал на или ет нич ка при-
пад ност” (2002). Ови на зи ви су се че сто ме ша ли и упо тре бља ва ли као си но ни ми, али 
упр кос про ме на ма и стал ним ва ри ја ци ја ма од по пи са до по пи са, њи хов зна чај је остао 
исти. 

3) У ве ћи ни зе ма ља цен трал не и ис точ не Евро пе, ста ти стич ка ис тра жи ва ња рет ко по ку ша-
ва ју да објек тив но иден ти фи ку ју ет нич ке гру пе, већ се ба зи ра ју на су бјек тив ној  пер-
цеп ци ји што прет по ста вља  да се ста нов ни штво са мо де фи ни ше у сми слу на ци о нал не 
или ет нич ке при пад но сти. У за пад но е вроп ским др жа ва ма  пре о вла да ва ми шље ње да у 
по пис ста нов ни штва не тре ба укљу чи ти на ци о нал ност и ве ро и спо вест јер су то су бјек-
тив на пи та ња, од но сно лич на ствар сва ког по је дин ца. Та ко ђе, ан гло сак сон ска ими гра-
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је про ме ну на ци о нал ног иден ти те та и то при вре ме ну (услед по ли-
тич ких, со ци јал них, пси хо ло шких раз ло га) или стал ну (услед аси-
ми ла ци о них про це са). Да кле, нај ва жни ја ка рак те ри сти ка обе леж ја 
на ци о нал на при пад ност, усло вље на прин ци пом су бјек тив но сти, 
пред ста вља про мен љи вост и не ста бил ност, што оте жа ва ком па ра-
ци ју по пи сних по да та ка, али и ди рект но се ре флек ту је на по пу ла-
ци о ну ди на ми ку свих на ци о нал но сти, као и на број мо да ли те та бу-
ду ћи да су не ке на ци о нал но сти то ком вре ме на “не ста ја ле”, а дру ге 
се “по ја вљи ва ле”. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду исто риј ске и раз вој не 
про це се ин те гра ци је, аси ми ла ци је, ства ра ње но вих ет нич ких гру-
па и слич но, су бјек тив на про ме на на ци о нал не при пад но сти је са 
дру штве ног ста но ви шта, уко ли ко ни је по сле ди ца ди рект ног на сил-
ног при ти ска, за пра во објек тив на про ме на (Пе тро вић, 1983). Прин-
цип сло бод ног из ја шња ва ња о на ци о нал ном иден ти те ту  че сто је 
пред мет рас пра ва и по ле ми ка. По ста вља се пи та ње  да ли  је сва ки 
по је ди нац  сло бо дан да се де кла ри ше као при пад ник од ре ђе не ет-
нич ке гру пе, чак иако не по се ду је не ке осо би не  ко је се сма тра ју 
ка рак те ри стич ним за ту гру пу, и да ли у свим при ли ка ма мо же да 
се де кла ри ше као при пад ник не ке на ци о нал но сти без при ти са ка и 
не га тив них по сле ди ца. Ма да су бјек тив ни ка рак тер овог обе леж ја 
до во ди у пи та ње објек тив ност и тач ност до би је них по да та ка, па 
са мим тим и оправ да ност укљу чи ва ња у са др жај по пи са, сва ка 
дру га де фи ни ци ја (на при мер, за сно ва на на ет нич ком по ре клу или 
го вор ном је зи ку) још ви ше би по ве ћа ла те шко ће ко је се ја вља ју у 
ма кро ис тра жи ва њи ма. 4)

За раз ли ку од на ци о нал не при пад но сти, објек тив ни атри бу-
ти сту па ју на сце ну тек ка да до ђе мо до про мен љи вих еле ме на та за-
јед нич ке кул ту ре по ко ји ма се јед на по пу ла ци ја раз ли ку је од дру ге. 
Ма тер њи је зик и ре ли ги ја се че сто узи ма ју као опис објек тив них 
”кул тур них бе ле га” или ди фе рен ци ја ци ја , ко је ис тра ја ва ју не за ви-

ци о на дру штва ви ше су за ин те ре со ва на за се лек тив ни аспект ет ни ци те та, док се екс-
пли цит но де фи ни са ње ет нич ких гру па не ко ри сти (Ha ug, 2000).

4) У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји на ци о нал но пи та ње би ло је део иде о ло ги је вла да ју ће 
пар ти је,  па је и по пи сна ме то до ло ги ја мо ра ла би ти у скла ду с тим, док је устав ни прин-
цип сло бод ног из ја шња ва ња о ет нич кој при пад но сти тре ба ло да по ка же јед на кост свих 
гра ђа на и сло бо ду на ци о нал ног де кла ри са ња. Због из у зет не по ли тич ке осе тљи во сти, 
све про бле ме ве за не за ово обе леж је (де фи ни ци је, на чин по ста вља ња пи та ња у по пи-
сни ца ма, упут ства за да ва ње од го во ра, по пи сне кла си фи ка ци је и др.), ста ти стич ки ор га-
ни ре ша ва ли су у нај ви шим по ли тич ким ор га ни за ци ја ма. У ства ри, ”ста ти сти ка ни је ни 
по ка за ла не ки по се бан ин те рес за струч но су о ча ва ње с про бле ми ма ове вр сте, с об зи ром 
на то да је обе леж је о на ци о нал ној при пад но сти увек би ло под па тро на том по ли тич ких 
струк ту ра ко је су има ле не при ко сно ве но пра во на ко нач ну фор му ла ци ју и про мо ци ју  
ме то до ло шких тек сто ва и кла си фи ка ци ја ве за них за ово обе леж је” (Стан ко вић, 1995).  
С тим у ве зи, ет нич ка сли ка бив ше СФРЈ је у ве ли кој ме ри би ла ре зул тат на ци о нал не 
по ли ти ке ко ја је у том пе ри о ду би ла под до ми на ци јом ”ју го сло вен ског мо де ла” со ци ја-
ли зма, а све у ду ху нај бо љег ре ша ва ња на ци о нал ног пи та ња.  
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сно од во ље по је дин ца и ва жни ји су за њи хо ву ет нич ку иден ти фи-
ка ци ју од мно гих дру гих ин ди ка то ра (Smit, 1998).     

Матерњи језик је је дан од нај ви дљи ви јих ет нич ких по ка-
за те ља, пре по зна тљи ви знак и нео дво ји ви део на ци о нал ног иден-
ти те та. Због то га је че сто при пад ни ке је зич ких за јед ни ца лак ше 
иден ти фи ко ва ти од при пад ни ка на ци о нал них, ет нич ких или ре ли-
гиј ских гру па. Ме ђу тим, мно ге раз ли чи те на ци о нал но сти го во ре 
истим је зи ком, као што се и у окви ру јед не ко ри сти ви ше је зи ка, 
због че га је зик ни је увек до во љан кри те ри јум за оце ну при пад но-
сти ста нов ни штва од ре ђе ној на ци о нал но сти. Дру гим ре чи ма, из-
ве сне је зич ке раз ли ке не на ру ша ва ју је дин ство на ци о нал не  при-
пад но сти, као што ни  је зич ке слич но сти не до во де по пра ви лу до 
ет нич ког је дин ства. Ком би на ци јом ма тер њег је зи ка и  на ци о нал не 
при пад но сти мо гу се до би ти по у зда ни ји де мо граф ски по да ци о ет-
нич кој струк ту ри, ма да ин фор ма ци је о је зи ку не тре ба схва ти ти 
као “кон тро лу” по у зда но сти од го во ра о на ци о нал ној при пад но сти, 
већ је то пре сли ка при сут но сти и ин тен зи те та ет нич ких, аси ми ла-
ци о них и ин те гра ци о них про це са. 

Пре ма на шој по пи сној ме то до ло ги ји, ма тер њи је зик је де-
фи ни сан као “је зик ко јим је ли це про го во ри ло у ра ном де тињ-
ству”.5) По пи сне кла си фи ка ци је ма тер њег је зи ка су вре ме ном би ле 
све екс те зив ни је јер су пра ти ле уво ђе ње но вих на ци о нал но сти (на 
при мер, са уво ђе њем Бо шња ка, уве ден је и бо сан ски је зик, или са 
Цин ца ри ма “по ја вио” се и цин цар ски је зик и сл.). Та ко ђе, бит но 
из ме ње ни ге о по ли тич ки усло ви ути ца ли су, из ме ђу оста лог и на 
ди фе рен ци ра ње јед ног истог је зи ка на ви ше “но вих”, па та ко у  по-
след њем по пи су 2002. го ди не, исти је зик ко јим су го во ри ла че ти ри 
на ро да (Ср би, Хр ва ти, Му сли ма ни, Цр но гор ци) на кон рас па да зе-
мље до би ја на ци о нал на име на  (срп ски, хр ват ски, бо сан ски, цр но-
гор ски) по ла зе ћи са ста но ви шта да је је зик ва жно ин те гра ци о но 
сред ство и би тан кон сти ту тив ни еле ме нат на ци је.6)

5) Ве ћи на европ ских зе ма ља у сво јим на ци о нал ним по пи си ма при ку пља по дат ке о је зи ку, 
као што су:  ма тер њи је зик (де фи ни сан као  је зик ко јим се го во ри у ра ном де тињ ству), 
го вор ни је зик  (де фи ни сан  као је зик  ко јим се осо ба нај бо ље слу жи), је зик ко му ни ка-
ци је (ко ји се нај че ће ко ри сти у ку ћи и /или на по слу) и дру ги, слич ни ва ри је те ти, ко ји 
мо гу че сто има ти са мо тан ку ве зу са на ци о нал ним по ре клом. На при мер, у Швај цар ској, 
као мул ти је зич кој др жа ви, пр во по пи сно пи та ње се не од но си на ма тер њи је зик, већ 
на је зик ко јим ли це обич но го во ри у ку ћи и у шко ли (или на по слу), док дру го пи та ње 
по кри ва је зик на ко јем  ли це раз ми шља и ко ји зна нај бо ље. У Ма ђар ској по ред пи та ња 
о ма тре њем по сто ји и пи та ње о го вор ном је зи ку, у Сло вач кој се под ма тер њим је зи ком 
под ра зу ме ва “је зик ко јим ли це го во ри са сво јим ро ди те љи ма”, а у Бу гар ској је зик ко ји 
ли це нај бо ље го во ри и ко јим нај че шће ко му ни ци ра  у по ро ди ци (Co ur ba ge 1998). 

6) У бив шој СФРЈ, ма даје лин гви стич ка те о ри ја на ци је има ла ду гу тра ди ци ју, би ло је те-
шко иден ти фи ко ва ти ет нич ке гру пе пре ма је зи ку,  јер су раз ли чи те на ци о нал но сти  го-
во ри ле истим је зи ком (Ср би, Хр ва ти, Цр но гор ци и Му сли ма ни). Исто та ко, сви на ро ди 
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Религија,као ва жан еле ме нат на ци о нал ног иден ти те та,од у-
век је бит но ути ца ла и опре де љи ва ла по на ша ње љу ди, али се на ре-
ли ги ју као из вор ет нич ког и лич ног иден ти те та раз ли чи то гле да ло 
у за ви сно сти од тра ди ци је и вре ме на у ко ме се она раз ви ја ла (Hall, 
1997). По ла зе ћи са ста но ви шта да ре ли ги ја ства ра на ци ју или бар 
ја сно раз два ја на ци је у њи хо вом на ста ја њу и раз во ју, по је ди ни 
ауто ри је сма тра ју кључ ном за фор ми ра ње на ци ја и глав ним чи-
ни о цем ди фе рен ци ра ња мно го број них ет нич ких гру па на Бал ка ну. 
У европ ским окви ри ма је дин ство на ро да се по сти же кроз ет нич ко 
по ре кло и је зик, док се у бал кан ским од но си ма по ка за ло да је вер-
ска опре де ље ност ста нов ни штва од не ла пре ва гу над на ци о нал ним 
за јед ни ца ма. Кон фе си о нал на при пад ност је по не кад  моћ ни ји фак-
тор об је ди ња ва ња у исту за јед ни цу не го са ма на ци о нал на при пад-
ност. Не ма сум ње да је то ком ду гог вре мен ског пе ри о да ре ли гиј ски 
иден ти тет био кључ ни фак тор у од ре ђи ва њу на ци о нал ног иден ти-
те та или је сам пре ра стао при мар ни иден ти тет по ти ску ју ћи оста ле 
еле мен те ет ни ци те та у дру ги план (Hall,1997).  Јед на на ци ја се раз-
ли ку је од дру ге нај че шће по при пад но сти од ре ђе ној ре ли ги ји, док 
с дру ге стра не, у ис тој ре ли ги ји мо же на ста ти ви ше на ци ја (нпр. у 
окви ру пра во слав не ве ре по сто је срп ска, ма ке дон ска, цр но гор ска 
на ци ја, као што су и у ка то лич кој, ислам ској, про те стант ској ве ри 
се раз ви ле број не по себ не на ци је).  

У на шој ста ти стич кој прак си пи та ње о ре ли ги ји би ло је укљу-
че но, за раз ли ку од на ци о нал не при пад но сти и је зи ка, са мо у три 
по пи са (1953, 1991 и 2002), на осно ву ко јих су до би је не ин фор ма-
ци је о то ме ко ји део ста нов ни штва је без вер ског убе ђе ња, а ко ли ко 
при па да по је ди ним ре ли ги ја ма. Од го вор на то пи та ње тра жен је 
по стро го су бјек тив ном кри те ри ју му, тј. на осно ву лич ног убе ђе ња 
по је дин ца за сно ва ног на схва та њи ма ре ли ги је, као и  на уста вом 
за га ран то ва ној сло бо ди (не) из ра жа ва ња вер ске при пад но сти, а не 
на фор мал ној при пад но сти (да ли је ли це упи са но у вер ске књи ге, 
да ли је кр ште но и сл). Су бјек тив ност код овог обе леж ја (као и код 
на ци о нал но сти), има за по сле ди цу да по да ци ни су увек упо ре ди ви 
и ло гич ни, али ге не рал но у Ср би ји се ста нов ни штво из ја шња ва-
ло о ве ро и спо ве сти пре ма тра ди ци ји, од но сно ре ли ги ји ро ди те ља, 
због че га по сто ји ве ли ка иден ти фи ка ци ја на ци о нал но сти и ве ре.7)

и на род но сти има ли су јед на ка, уста вом за га ран то ва на пра ва, да сло бод но прак ти ку ју 
свој је зик (укљу чу ју ћи и на ста ву на ма тер њем је зи ку), што бив шу Ју го сла ви ју свр ста ва 
у јед ну од рет ких европ ских др жа ва ко ја ни је има ла ни “др жав ни је зик ни др жав ну на-
ци ју “ (Спа сов ски и др., 1993).

7) У по пи сним ме то до ло ги ја ма европ ских зе ма ља не по сто ји уни вер зал на де фи ни ци ја 
о ре ли гиј ској при пад но сти., па не ке др жа ве под тим под ра зу ме ва ју ве ро ва ње, а дру ге 
са мо фор мал ну при пад ност. Та ко, у Швај цар ској, као кри те ри јум се узи ма фор мал на 
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Осе ћа ње при пад но сти сво јој кон фе си ји, ка ко по зна ча ју та ко 
и по ин тен зи те ту, зна чај но је по ве ћа но у Ср би ји на кра ју XX ве ка. 
Реч је о то ме да је ре ли ги ја на овим про сто ри ма, јед но од основ них 
ди фе рен ци јал них обе леж ја ет нич ких за јед ни ца и да у од ре ђе ној 
дру штве ној си ту а ци ји пред ста вља до дат но сред ство на ци о нал не 
хо мо ге ни за ци је. Не ка со ци о ло шка ис тра жи ва ња кра јем 1990-их 
го ди на су по ка за ла да ре ли гиј ска при пад ност пред ста вља осно ву 
груп не иден ти фи ка ци је тј. на шла се на тре ћем ме сту по ва жно сти 
(41% ан ке ти ра них је сма тра ве о ма бит ном), од мах по сле иден ти-
фи ка ци је са по ро ди цом и на ци јом. Ре ли гиј ска при пад ност је ре ла-
тив но сла бо по ве за на са основ ним со цио-де мо граф ским обе леж ји-
ма ис пи та ни ка (ма да по сто ји  из ве сна не га тив на ко ре ли ра ност са 
школ ском спре мом ), што упу ћу је на то “да по сто ји “ви шак зна че-
ња” из ван аутен тич ног ре ли ги о зног осе ћа ња, од но сно про јек то ва-
ње по ли тич ких мо ти ва у до мен ре ли ги је” (Ва со вић, 1997).

АФИРМАЦИЈАНАЦИОНАЛНОГ
ИДЕНТИТЕТА:ПРИМЕРВЛАСИИРОМИ

На уч на ис пи ти ва ња про ме на ет нич ке струк ту ре и ет но де мо-
граф ског раз вит ка на ци о нал них за јед ни ца у Ср би ји по ка за ла су да 
кључ не фак то ре пред ста вља ју ет нич ки ди фе рен ци ран при род ни 
при ра штај и ми гра ци о ни сал до, али и на ци о нал на при пад ност - 
фак тор ко ји је код не ких на ци о нал но сти од и грао пре суд ну уло гу 
у по пу ла ци о ном кре та њу.  По ред овог, тре ба спо ме ну ти и дру ге 
не де мо граф ске фак то ре као што су раз ли чи та по пи сно-ме то до ло-
шка ре ше ња, аси ми ла ци о ни и ин те гра ци о ни про це си, ме шо ви ти 
бра ко ви, као и не ке ван ред не или спе ци фич не дру штве но-по ли тич-
ке окол но сти. Као ре зул тат по ме ну тих чи ни ла ца, то ком вре ме на 
по је ди не ет нич ке за јед ни це  по ве ћа ва ле су свој број и удео у укуп-
ном ста нов ни штву, док су дру ге има ле стаг ни ра ју ће или не га тив-
не трен до ве у по пу ла ци о ној ди на ми ци што је ути ца ло на из ме ну 
ет нич ког са ста ва ста нов ни штва (Ра ду шки, 2007).

У по след њој де це ни ји XX ве ка де си ле су се ре ле вант не  про-
ме не у ет нич кој струк ту ри Ср би је усло вље не у пр вом ре ду ма сов-
ним (вољ ним и при сил ним) ет но цен трич ним ми гра ци ја ма, али и 
на ци о нал но-вер ским ре ви ви ли змом ве о ма из ра же ним код не ких 

при пад ност (екс пли цит но де фи ни са на у пи та њу “ко јој цр кви или ре ли гиј ској за јед ни ци  
при па да те”), у Ру му ни ји и Бу гар ској се пи та ње од но си на ре ли ги о зно убе ђе ње без об зи-
ра да ли је то ве ро ва ње пред ста вље но пре ко не ке ор га ни зо ва не вер ске за јед ни це, упис 
у цр кве ни  ре ги стар и слич но, док у Че шкој пи та ње под ра зу ме ва зва нич ну при пад ност, 
уче шће у ре ли гиј ском жи во ту, ве зу са цр квом, и дру го (Co ur ba ge 1998).
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ет нич ких за јед ни ца. Про ме не при ли ком де кла ри са ња о на ци о нал-
ној при пад но сти, од но сно све ве ћа афир ма ци ја на ци о нал ног иден-
ти те та је фак тор ко ји је у по сма тра ном пе ри о ду по зи тив но ути-
цао на де мо граф ски раст код по је ди них на ци о нал них за јед ни ца. 
Бу ђе ње на ци о нал не све сти ка ко код ве ћин ског на ро да, та ко и код 
при пад ни ка од ре ђе них ма њи на, до ве ло је до про ме не су бјек тив ног 
до жи вља ја и ет нич ке при пад но сти што се ре флек то ва ло на ет но-
по пи сне ре зул та те. Де мо кра ти за ци ја дру штва усло ви ла је про цес 
афир ма ци је на ци о нал ног иден ти те та и ре ви ва ли зма код ет нич ких 
за јед ни ца ко је су би ле не при зна те или чи ји ста тус ни је био ја сно 
де фи ни сан (Ашка ли је, Цин ца ри, Егип ћа ни, Вла си) и при зна ва ње 
њи хо вих ет нич ких и кул тур них пра ва, као и бу ђе ње ет ни ци те та код 
за бо ра вље них, скри ве них ма њин ских иден ти те та. 8) Нај и лу стра-
тив ни ји при мер су Вла си и Ро ми код ко јих се ати пич не ва ри ја ци је 
у по пу ла ци о ном кре та њу не мо гу об ја сни ти де мо граф ским фак-
то ри ма (при род ни при ра штај и ми гра ци је), већ го то во ис кљу чи во 
про ме ном при ли ком из ја шња ва ња о на ци о нал ној при пад но сти. 

ВЛА СИ.Вре мен ски по сма тра но, пре ма пр вом по пи су по сле 
Дру гог свет ског ра та (1948), Вла си су по бро ју и уде лу у укуп ној 
по пу ла ци ји цен трал не Ср би је (93,4 хи ља да или 2,3%) се на ла зи ли 
на дру гом ме сту (од мах по сле Ср ба). На ред ни по пис (1953) бе ле жи  
њи хо во ап со лут но и ре ла тив но опа да ње (28,0 хи ља да или 0,6%), 
да би у 1961. го ди ни ре ги стро ва но дра стич но сма ње ње, од но сно 
са мо 1339 (0,03%) при пад ни ка вла шке на ци о нал но сти. У ме ђу по-
пи сном раз до бљу 1971-1981, Вла си бе ле же раст (са 14,6 хи ља да на 
25,3 хи ља да, од но сно са 0,3% на 0,5%), што је ина че де мо граф ска 
од ли ка го то во свих на ци о нал но сти у том пе ри о ду. По пис 1991. го-
ди не, одр жан у не по вољ ним дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма, 
прет хо де ћи дез ин те гра ци ји др жа ве, ра ту и ства ра њу но вих др жа-
ва на про сто ру СФРЈ, био је огле да ло на ци о нал ног де кла ри са ња 
Вла ха у сми слу гу бље ња или ме ња ња на ци о нал ног иден ти те та, па 
по но во бе ле же сма ње ње број но сти у тој по пи сној го ди ни (15,5 хи-
ља да или 0,3%). 

По пис из 2002. го ди не одр жан је у бит но из ме ње ним ге о по-
ли тич ким и ет но де мо граф ским усло ви ма, што се ре флек то ва ло и 
на на ци о нал но из ја шња ва ње Вла ха, па  је у од но су на по пис 1991. 
го ди не, ре ги стро ва но го то во тро стру ко по ве ћа ње (40,0 хи ља да или 

8) Јед но ан кет но ис тра жи ва ње (ко је је спро вео Ин сти тут дру штве них на у ка из Бе о гра да, 
1996.го ди не) по ка за ло је да код ис пи та ни ка нај ве ћи сте пен ве за но сти  по сто ји у од но су 
на по ро ди цу, а од мах за тим на ци о нал на при пад ност као зна чај ни тип груп не иден ти фи-
ка ци је из би ја у сам врх при о ри те та. На тре ћем ме сту је при пад ност ре ли ги ји, за тим кла-
си, про фе си ји, ге не ра ци ји и на по след њем ме сту је при пад ност Евро пи. Ин те ре сант но 
је да је са мо не ко ли ко го ди на ра ни је (пре ра та)  за бе ле жен бит но дру га чи ји ре до след у 
по гле ду груп ног иден ти те та. (Ва со вић, 1997) . 
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0,7%). Има ју ћи у ви ду да ову на ци о нал ност од ли ку је ду го го ди шњи 
не га тив ни при род ни при ра штај и од ма као про цес де по пу ла ци је и 
ста ре ња ста нов ни штва, ја сно је да је по раст број но сти ре зул тат ис-
кљу чи во њи хо ве на ци о нал не еман ци па ци је. То је, ина че, мак си ма-
лан по пи сан број Вла ха од  Дру гог свет ског ра та (из у зев у 1948. 
го ди ни ка да су би ли на дру гом ме сту, по сле Ср ба), као по сле ди ца 
ет нич ке ал тер на ци је и афир ма ци је на ци о нал ног иден ти те та. Про-
ме на ет нич ке при пад но сти, по ја ва у со ци о ан тро по ло ги ји на зва на 
“си ту а ци о ни иден ти тет” (Пе тро вић, 1994) има нент на је овој ет-
нич кој гру пи и стал но при сут на (са мо раз ли чи тог сме ра), би ло из-
ме ђу два по пи са или по пи са и ре ги стра ци је ви тал них до га ђа ја. 

Ана ли за ет нич ке струк ту ре по оп шти на ма у по след њем ме-
ђу по пи сном раз до бљу (1991-2002) ја сно илу стру је да су про ме не 
у уде лу вла шке на ци о нал но сти у ста нов ни штву оп шти на ис точ не 
Ср би је ре зул тат де ло ва ња су бјек тив ног фак то ра. Вла си су кон цен-
три са ни у оп шти на ма Бра ни чев ског, Бор ског и За је чар ског окру-
га где жи ви око 38 хи ља да при пад ни ка ове на ци о нал но сти (94,3% 
укуп ног бро ја Вла ха са под руч ја цен трал не Ср би је) што ука зу је на 
на ци о нал ну хо мо ге ни за ци ју ове ет нич ке за јед ни це. У тим оп шти-
на ма њи хов удео зна чај ни је је по ве ћан у по сма тра ном пе ри о ду  (од 
10% до 25%), а нај ви ше у Ку че ву (са 3,6% на 27,7%), Жа гу би ци 
(са 6,2% на 22,0%), Мај дан пе ку (са 2,2% на 11,9%) и Бо љев цу (са 
11,3% на 26,3%), док су исто вре ме но уде ли Ср ба сма ње ни (нпр. у 
Ку че ву са 93,6% на 66,9%). Ина че, пре ма прет ход ном по пи су,  у 
тим оп шти на ма за бе ле же ни су знат но ма њи уде ли Вла ха, а ве ћи 
уде ли Ср ба и Ју го сло ве на, да би се у по пи су 2002. го ди не Вла-
си очи глед но из ја сни ли као при пад ни ци вла шког ет но са, од но сно 
вра ти ли свом из вор ном ет нич ком иден ти те ту. 

У де мо граф ским ис тра жи ва њи ма, ма тер њи је зик пред ста-
вља, као што је већ ис так ну то, ва жно обе леж је за ана ли зу ет нич ке 
струк ту ре ста нов ни штва. Има ју ћи у ви ду да је на ци о нал на при пад-
ност због су бјек тив но сти кри те ри ју ма при ли ком де кла ри са ња про-
мен љи ва и не ста бил на ка те го ри ја, усло вље на раз ли чи тим фак то-
ри ма, ма тер њи је зик је објек тив ни ји и че сто по у зда ни ји по ка за тељ. 
Ком би на ци ја је зи ка и на ци о нал но сти пред ста вља уоби ча јен ме тод 
са гле да ва ња раз ли ка из ме ђу објек тив них ет нич ких осо би на и су-
бјек тив ног опре де љи ва ња, па се та ко до би ја ју пот пу ни је ин фор ма-
ци је о ет нич ком са ста ву ста нов ни штва. У слу ча ју Вла ха, ма тер њи 
је зик је знат но пре ци зни ји по ка за тељ и на та кав на чин се по сред но 
до ла зи ло до њи хо вог пра вог бро ја бу ду ћи да су че сто ме ња ли сво ју 
на ци о нал ност и де кла ри са ли се као при пад ни ци не ке дру ге (нај-
че шће ве ћин ске) на ци је. Та ко, по пи сни по да ци из 1953. го ди не су 
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по ка за ли да је 4,1 ми ли о на (91,2%) ста нов ни ка цен трал не Ср би је 
на ве ло срп ско-хр ват ски је зик као свој ма тер њи, а од мах на дру гом 
ме сту је вла шки је зик за ко ји се опре де ли ло 198,8 хи ља да (4,5%). 
Ме ђу тим, број Вла ха те го ди не (28,0 хи ља да) био је зна чај но ма-
њи од бро ја ли ца ко ји су  из ја ви ли да им је ма тер њи је зик вла шки 
(198,8 хи ља да), што ја сно им пли ци ра да је до шло до пре ла ска у 
дру ги на ци о нал ни кор пус, док су код из ја шња ва ња о ма тер њем је-
зи ку би ли ста бил ни ји у свом опре де ље њу. Ком па ра тив ни пре глед 
по ка зу је да пет де це ни ја ка сни је (2002), код вла шког је зи ка се мо-
гу за па зи ти зна чај не про ме не. Од укуп но 5,5, ми ли о на ста нов ни ка 
цен трал не Ср би је, 5,1 ми ли он (92,6%) се де кла ри са ло за срп ски 
као ма тер њи је зик, 134,6 хи ља да (2,5%) за бо сан ски, за тим 61,5 
хи ља да (1,1%) ал бан ски, 60,3 хи ља да (1,1%) ром ски и 54,7 хи ља да 
(1,0%) за вла шки. Ма да је број ли ца са вла шким ма тер њим  је зи ком 
и да ље ве ћи не го уку пан број Вла ха, та дис кре пан ци ја је зна чај но 
ма ња не го у по пи су 1953. го ди не, што ука зу је на све че шће опре де-
љи ва ње за вла шку на ци о нал ност. Са дру ге стра не, ана ли за по ка зу-
је да је од укуп ног бро ја Вла ха ве ли ка ве ћи на на ве ла вла шки је зик 
(92%), за тим срп ски (7,7%), а тек на тре ћем ме сту ру мун ски (0,3%) 
ко ји, упр кос ве ли кој слич но сти, не до жи вља ју као свој ма тер њи 
је зик. Ре ла тив но ве ли ки број при пад ни ка срп ске на ци о нал но сти 
са вла шким ма тер њим је зи ком  осве тља ва по ја ву срп ско-вла шке 
сим би о зе (ина че при сут ну у свим по пи си ма) и ин те гра ци је Вла ха 
у срп ски на род ко ја да ти ра још из сред њег ве ка и има сво ју ду бо ку 
ци ви ли за циј ску и со ци о ло шко-пси хо ло шку осно ву (Дра гић, 2002).

Што се ти че ре ли гиј ског иден ти те та,  код Вла ха је до ми-
нант на пра во слав на ве ра. Ре ли гиј ски иден ти тет че сто је по ве зан и 
бли зак са на ци о нал ним иден ти те том и лак ше га је од ре ди ти не го 
на ци о нал ни. Мно ги се ра ди је иден ти фи ку ју са кон фе си јом ко ја их 
ја сни је раз ли ку је од “дру гих”, а по ли тич ке окол но сти и дру штве ни 
ста тус че сто мо гу сна жно до при не ти тој иден ти фи ка ци ји. Вла си 
су, у по ре ђе њу са дру гим на ци о нал но сти ма, нај ста бил ни ји у свом 
ре ли гиј ском опре де ље њу. Вре мен ски по сма тра но не ма ста ти стич-
ки сиг ни фи кант них про ме на, па се 1953. го ди не за пра во слав ну 
ве ро и спо вест де кла ри са ло 96,5% Вла ха, док је ате и ста вр ло ма ло  
(3,3%), да би се, та ко ђе,  у по след њем по пи су  у вр ло ви со ком про-
цен ту (98,7%) из ја сни ли за пра во слав ну ре ли ги ју, док ате и ста не ма 
(са мо 0,1%).  

РОМИ.Због не по вољ ног дру штве ног ста ту са и ма те ри јал не 
угро же но сти, кул тур не, обра зов не, еко ном ске и по ли тич ке мар ги-
нал но сти, Ро ми ни су до вољ но за хва ће ни со ци јал ном мо бил но шћу 
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ко ја би по зи тив но де ло ва ла на њи хов по ло жај и раз ви ја ње све сти о 
соп стве ном на ци о нал ном иден ти те ту.9) 

Ипак, од 1970-их го ди на, на ци о нал но “бу ђе ње” и ет нич ка 
еман ци па ци ја Ро ма узро ко ва ла је дру га чи је на чи не њи хо ве са мо-
и ден ти фи ка ци је, све ја сни је на гла ша ва ње ром ског по ре кла и све 
че шће из ја шња ва ње за свој ет нос, што по ка зу ју и по пи сни по да ци.  
Ме ђу тим, ве ли ко огра ни че ње за са гле да ва ње ет но де мо граф ских 
про ме на код ром ске по пу ла ци је је сте не у јед на че ност њи хо вог об-
у хва та у по пи си ма ста нов ни штва. На и ме, по да ци по ка зу ју ати пич-
на ко ле ба ња ко ја ни су узро ко ва на де мо граф ским фак то ри ма, јер 
код ове на ци о нал но сти пре су дан ути цај на по пу ла ци о ну ди на ми ку 
има ју стал не про ме не при ли ком из ја шња ва ња о ет нич кој при пад-
но сти. Знат но из ра же ни је осци ла ци је код ром ске не го код дру гих 
на ци о нал но сти, не ми нов но на ме ћу пи та ње узро ка те по ја ве. У де-
мо граф ској ли те ра ту ри се на во ди да је че ста про ме на на ци о нал не 
при пад но сти ре зул тат ма ње-ви ше из ра же ног про це са аси ми ла ци-
је или “ет нич ке ми ми кри је”  због стал но при сут не скри ве не или 
отво ре не дис кри ми на ци је, због че га се Ро ми при ли ком по пи си ва-
ња нај че шће де кла ри шу као при пад ни ци ве ћин ске на ци о нал но сти 
на под руч ју где жи ве, или пре ла зе у не ки дру ги на ци о нал ни кор-
пус, гу бе ћи или при кри ва ју ћи та ко свој ет нич ки иден ти тет. Због 
то га је ста ти стич ка еви ден ци ја о Ро ми ма не пот пу на и не по у зда на, 
од но сно њи хов број је знат но ве ћи не го што по ка зу ју зва нич ни по-
пи си ста нов ни штва. 

Хро но ло шки по сма тра но, број и удео Ро ма у укуп ном ста-
нов ни штву Ср би је по ка зу је знат не ва ри ја ци је. Пре ма по пи су 1948. 
го ди не, ре ги стро ва но је 52,2 хи ља да Ро ма (0,8%), у  сле де ћем по-
пи су (1953) 58,8 хи ља да (0,8%), да би 1961. го ди не за бе ле жен пра-
ви “ег зо дус” ром ске на ци о нал но сти, тј. са мо 9,8 хи ља да (0,1%). 
Ма да се на гло сма ње ње бро ја при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти 
ни је мо гло об ја сни ти де мо граф ским чи ни о ци ма, ипак, овој по ја ви 
ни је по кло ње на до вољ на  па жња у ста ти стич ким из ве шта ји ма, ни-
ти је спро ве де но кон трол но сни ма ње чи ји би ре зул та ти  по ја сни ли 
и про ту ма чи ли та кву про ме ну. Од 1970-их го ди на, са ет нич ким ре-
ви ва ли змом Ро ма, по да ци по ка зу ју кон ти ну и ра но по ве ћа ње њи хо-
вог бро ја и уде ла у укуп ном ста нов ни штву Ср би је. Пре ма по пи су 

9) Ин те гра ци ја и адап та ци ја Ро ма у дру штве не то ко ве ва жан је услов за по бољ ша ња њи-
хо вог со цио-еко ном ског по ло жа ја, али се по ста вља пи та ње да ли усва ја ње мо дер них 
вред но сти нео п ход них за ин те гра ци ју у јед но дру штво, сла би свест о на ци о нал ном 
иден ти те ту и ет нич ким осо бе но сти ма и во ди ка аси ми ла ци ји. На и ме, не ка ан кет на ис-
тра жи ва ња су по ка за ла да сво је ет нич ко по ре кло нај че шће ме ња ју или при кри ва ју они 
Ро ми ко ји су ус пе ли да се отрг ну из ти пич ног ром ског окру же ња и ко ји су се обра зов но, 
про фе си о нал но и ста ту сно укло пи ли у окви ре ши ре  дру штве не за јед ни це (Ми тро вић, 
1996). 
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из 1971. го ди не ре ги стро ва но је 49,9 хи ља да (0,7%), а у на ред ном 
1981. го ди не  би ло је 110,9 хи ља да (1,2%) при пад ни ка ром ске на ци-
о нал но сти. По чет ком 1990-их го ди на, ром ски по ли тич ки по кре ти 
и не вла ди не ор га ни за ци је по ста ју све ак тив ни ји у ре ша ва њу “ром-
ског про бле ма” и то ка ко на на ци о нал ном, та ко и на ме ђу на род ном 
пла ну. Број Ро ма пре ма по пи су 1991. го ди не из но сио је 140,2 хи-
ља да (1,4%), да би 2002 го ди не ре ги стро ва но 108,2 хи ља да (1,4%) 
у Ср би ји (без Ко со ва и Ме то хи је). Од укуп ног бро ја при пад ни ка 
ром ске на ци о нал но сти у Ср би ји, ве ћи на је, ре ги о нал но по сма тра-
но, на ста ње на у цен трал ној Ср би ји (79,1 хи ља да или 1,5%) где су 
по сле Бо шња ка нај ре ле вант ни ја на ци о нал на ма њи на, а ма њи број 
у Вој во ди ни (29,1 хи ља да или 1,4%) где, та ко ђе, пар ти ци пи ра ју са 
зна чај ним уде лом.  Ро ми су но вим за ко ном о за шти ти пра ва на ци-
о нал них ма њи на у Ср би ји, по пр ви пут до би ли ста тус на ци о нал не 
ма њи не, у ко ме се шти те њи хо ва ет нич ка и кул тур на пра ва, док се 
по себ не од ред бе од но се на при ме ну прин ци па афир ма тив не ак ци је 
(тзв. по зи тив на дис кри ми на ци ја) у ци љу по бољ ша ња њи хо вог со-
цио-еко ном ског по ло жа ја и пу не ин те гра ци је у дру штво.

Ана ли за ста нов ни штва пре ма ма тер њем је зи ку и на ци о нал-
ној при пад но сти ја сно ука зу је, пре све га, на сло же ност и ис пре-
пле та ност ет но ге нет ских про це са, док је не по ду дар ност ко ја у 
из ве сној ме ри по сто ји по сле ди ца у пр вом ре ду раз ли чи тих аси ми-
ла ци о них кре та ња. Код ром ске по пу ла ци је се ет нич ка при пад ност 
у ве ли кој ме ри не по кла па са ма тер њим је зи ком, па по ве зу ју ћи та 
два при мар на ет нич ка обе леж ја, ви ди се да је број ли ца са ром ским 
ма тер њим је зи ком ма њи од укуп ног бро ја Ро ма. Та ко, по по да ци-
ма из 2002. го ди не, од укуп ног ром ског  ста нов ни штва, њих 79,0 
хи ља да  (73,0%) је на ве ло да им је ма тер њи је зик ром ски, а 26,5 
хи ља да (24,4%) срп ски је зик, док се из ве стан број де кла ри сао за 
ру мун ски (0,8%), ал бан ски (0,5%), ма ђар ски (0,5%) или не ки дру ги 
је зик као ма тер њи. Да кле, око 27% или при бли жно сва ки че твр ти 
Ром се из ја снио за не ки не ром ски је зик као ма тер њи, што ука зу је 
на аси ми ла ци ју и то про ме ном објек тив не ет нич ке осо би не ка кав 
је је зик. Код де ли мич не  ет но хо мо ге ни за ци је мно го је че шћа про-
ме на је зи ка не го ет нич ке при пад но сти. Усва ја ње дру гог је зи ка нај-
пре као го вор ног, а за тим и као ма тер њег, ве о ма је би тан чи ни лац 
хо мо ге ни за ци је ка ко у ет нич ком та ко и у дру штве ном по гле ду. Овај 
“спољ ни” је зик по ста је вре ме ном све ви ше го вор ни је зик, док се 
ет нич ки је зик за др жа ва у ко му ни ка ци ји са су на род ни ци ма и уну-
тар по ро ди це (Пе тро вић, 1991). Из ра же на ал те ро фо ни ја, ка рак те-
ри стич на за ром ску за јед ни цу, по твр да је де ло ва ња ет но ге нет ских 
и аси ми ла ци о них про це са, а усло вље на ма ло број но шћу, про стор-
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ном дис пер зив но шћу и дру штве ним по ло жа јем Ро ма. Ина че, по-
ја ва ал те ро фо ни је не га тив но је ко ре ли ра на са број но шћу ет нич ке 
за јед ни це (нај ма ње је за сту пље на код Ср ба као ве ћин ске на ци је). 

За раз ли ку од не ких на ци о нал но сти ко је при ли ком де кла ри-
са ња мо гу пре ћи у дру ги на ци о нал ни кор пус, али не и у по гле ду 
из ја шња ва ња о ма тер њем је зи ку, број ча но ма ње, те ри то ри јал но 
дис пер зив не ет нич ке гру пе мо гу за др жа ти сво ју на ци о нал ност ду-
же или кра ће вре ме, али  пре ла зе са “из вор ног” ма тер њег је зи ка 
на дру ги тј. пре о вла ђу ју ћи је зик сре ди не, што у ве ћи ни слу ча је ва 
ко нач но во ди и ка про ме ни  ет нич ке при пад но сти, од но сно аси-
ми ла ци ји. По зна ва ње зва нич ног, слу жбе ног је зи ка др жа ве у ко јој 
жи ве не сум њи во је у ин те ре су свих ма њин ских за јед ни ца, али је 
исто вре ме но у ци љу очу ва ња соп стве ног ет нич ког, вер ског и кул-
тур ног иден ти те та, нео п ход но да по зна ју, ко ри сте и уна пре ђу ју 
свој ма тер њи је зик. 

Ро ми су спе ци фич на на ци о нал на ма њи на ко ја се нај ма ње 
иден ти фи ку је са сво јом ре ли ги јом. Слич но, као и код на ци о нал не 
при пад но сти, број ни фак то ри ути чу на њи хо во ре ли ги о зно опре де-
љи ва ње, а је дан од бит них је сва ка ко окру же ње где жи ве, од но сно 
вер ска при пад ност ве ћин ског ста нов ни штва. Ге не рал но, из ја шња-
ва ње о ве ро и спо ве сти у зна чај ној ме ри је по ве за но са ет нич ким 
иден ти те том код свих на ци о нал но сти, из у зев код Ро ма што илу-
стру ју по да ци из 2002. го ди не, пре ма ко ји ма су код ове ет нич ке за-
јед ни це за сту пље не го то во све ве ро и спо ве сти и сви мо да ли те ти ре-
ли гиј ског из ја шња ва ња (Ра ду шки, 2007). Пре ко по ло ви не (54,4%) 
је пра во слав не ве ре, око 18 хи ља да (16,7%) про по ве да ислам, 3,3 
хи ља да (3,1%) су про те стан ти, а 2,9 хи ља да (2,7%) ка то ли ци. Око 
13% ни је се из ја сни ло, а при бли жно 9% при па да ка те го ри ји не-
по зна то, док је ате и ста ве о ма ма ло  (0,2%). Са мо је да на ест го ди-
на ра ни је (по пис 1991), Ро ми су има ли знат но ви ше при пад ни ка 
ислам ске ве ре (32,1%), као и ате и ста (0,8%), док је пра во сла ва ца 
би ло  ма ње (44,0%). 

Ге не рал но, Ро ми све ви ше бо ре за соп стве ни на ци о нал ни 
иден ти тет и тра же ре ше ње ду бо ко уко ре ње них про бле ма ка ко у 
са мој ром ској за јед ни ци, та ко и у ме ђу ет нич ким од но си ма са дру-
гим ет нич ким за јед ни ца ма. Ро ми не ма ју те ри то ри јал них пре тен-
зи ја и ни ка да ни су те жи ли се па ра ци ји, већ на про тив, за ла жу се за 
ин те гра ци ју у сво је окру же ње, очу ва ње на ци о нал них и кул тур них 
осо бе но сти, а пре све га по бољ ша ње ма те ри јал ног и со ци јал ног по-
ло жа ја. 

Мо же се за кљу чи ти да гло ба ли за ци ја и раст ко смо по ли ти-
зма не до во де по пра ви лу до опа да ња на ци о на ли зма ни ти до ма њег 
ути ца ја и зна ча ја на ци о нал них иден ти те та. Људ ска би ћа се по и-
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сто ве ћу ју са ко лек ти вом, а обим и ве ли чи на тог иден ти фи ко ва ња 
ме ња се у за ви сно сти од вре ме на и ме ста.“На ци о нал ни иден ти тет 
и на ци о на ли зам ће по свој при ли ци и у бли жој бу дућ но сти оста ти 
моћ на сна га. За то, по сто ји ја сна по тре ба да се бо ље раз у ме та екс-
пло зив на сна га и тај  гло бал ни фе но мен” (Smit, 1998).    

NadaRaduski

ТHEDEMOGRAPHICCOMPONENTS
OFNATIONALIDENTITY

Summary
The end of the twen ti eth cen tury can be cha rac te ri zed as the 

“a ti me of na ti o na lism” ha ving in mind the awa ke ning of et hni city and 
“ex plo si on” of na ti o nal iden tity of many et hnic com mu ni ti es. Du ring 
this pe riod, which is cha rac te ri zed by ra di cal so cio-po li ti cal and so-
cio-eco no mic chan ges, as well as   the strengthe ning of na ti o na lism 
in many co un tri es in Cen tral and Eastern Euro pe and the Bal kans, 
in Ser bia has been an “awa ke ning” of the na ti o nal con sci o u sness of 
the ma jo rity na ti o na li ti es, as well as many mem bers of et hnic mi-
no ri ti es. This had re sul ted in a chan ge of na ti o nal af fi li a tion which is 
par ti cu larly re flec ted on et hno-sta ti sti cal and de mo grap hic da ta, thus 
on po pu la tion dyna mics of many na ti o na li ti es, as well as chan ge of 
et hnic struc tu re of po pu la tion of Ser bia. The pa per will be ba sed on 
the re sults of po pu la tion cen su ses and it will show how the mem-
bers of cer tain et hnic mi no ri ti es (e.g.Ro ma, Vlachs) sig ni fi cantly 
dec la red to anot her na tion. Ac cor ding to the 2002 cen sus re sults  the 
af fir ma tion of na ti o nal iden tity, et hnic eman ci pa tion and na ti o nal-
con fes si o nal awa ke ning was a key fac tor of na tu ral in cre a se and  de-
mo grap hic de ve lop ment of cer tain na ti o na li ti es in  Ser bia.
Key words:na ti o nal iden tity, na ti o na li ti es, de mo grap hic re se arch,  mot her ton-

gue, re li gion.
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ДИНАМИЧНОСТ ТУРСКОГ КРЕТАЊА И 
СТАТИЧНОСТ АРАПСКИХ ПОЛИТИКА*

Ди на мич ност и ста тич ност у спољ ним по ли ти ка ма др жа ва у 
ве зи су с ви зи ја ма оних ко ји до но се од лу ке о уло зи тих др жа ва на 
ре ги о нал ном и ме ђу на род ном пла ну. Ди на мич ност озна ча ва ак тив-
ну по ли ти ку ис по ља ва ња ини ци ја ти ве и ве зу је се за оне ви зи је чи ји 
су ци ље ви спро во ђе ње не ких про ме на у ре ги о нал ним од но си ма (и 
ме ђу на род ним ка да је реч о ве ли ким др жа ва ма), али и при ла го-
ђа ва ње не ким про ме на ма ко је су се већ де си ле и кре и ра ње не ких 
но вих од но са ра ди по сти за ња до ми на ци је над су прот ста вље ним 
по ли ти ка ма, бло ки ра ња ути ца ја тих по ли ти ка или ми ни ми зи ра ња 
њи хо вог де ло ва ња. Ста тич ност, на су прот то ме, озна ча ва оста ја ње 
на по зи ци ји ре ак ци је у нај оп шти јем сми слу, тј. из ра жа ва ње по ли-
ти ке кон зер ва ти ви зма ко ја на сто ји да са чу ва по сто је ће ста ње без 
раз ма тра ња мо гућ но сти да бу де ино ва тив ни ја не го што је сте и без 
ика квог но вог са др жа ја у по гле ду бу дућ но сти.

 За то, ако ка же мо да је ди на мич ност у ре ги о нал ним ак тив-
но сти ма на Бли ском ис то ку по ста ла зна чај на од ли ка тур ске спољ-
не по ли ти ке ко ја је са му се бе об но ви ла, из нев ши ја сну ви зи ју ка ко 
сво је уло ге, та ко и бу дућ но сти овог ре ги о на, он да је ста тич ност та 
ко ја из ра жа ва ак ту ел но ста ње арап ских ре ги о нал них ре жи ма и во-
де ћих арап ских др жа ва ко је спро во де по ли ти ку кон зер ва ти зма.

 Мо жда су штин ски про блем и ни је то ли ко у об ли ку ових 
кон зер ва тив них по ли ти ка, ко ли ко у до ме ту њи хо вог ис по ља ва ња 
у су о ча ва њу са но вим до га ђа ји ма у ре ги о ну, где је по ста ло те шко 

* Текст је преведен са арапског језика и преузет из научног часописа „Шуун арабија“ 
(Арапски послови), којег издаје Лига арапских држава (Арапска лига) са седиштем у 
Каиру, број 141 за 2010. годину. Главни уредник је амбасадор Саид Рифат од кога смо и 
добили дозволу да се чланак преведе и објави. 
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ако не и не мо гу ће очу ва ње по сто је ћег ста ња на кон што је аме рич-
ка ин ва зи ја на Ирак про др ма ла то ста ње у на ме ри да га из ме ни и 
из гра ди „Ве ли ки Бли ски ис ток“ или „Но ви Бли ски ис ток“, по сле 
на па да 2003. 

 Ова ин ва зи ја ко ја је из ве де на под мо том ра та про тив те ро-
ри зма с јед не стра не, и ши ре ња де мо кра ти је с дру ге, про па ла је, 
што је до ве ло до ре ви зи је аме рич ке по ли ти ке, ре ви зи је по кре ну те 
још од по след њих да на ад ми ни стра ци је Бу ша Мла ђег. Њен не у-
спех, ме ђу тим, ни је вра тио ре ги он у оно ста ње у ко ме је био пре 
то га. До шло је до про ме на у од но си ма и ак тив но сти ма. Иран је 
за у зео сна жни ју по зи ци ју не го ра ни је, на кон што је пред ње го вим 
ути ца јем по пу сти ла ирач ка бра на. По ја ча на је изра ел ска не при ја-
тељ ска твр до гла вост и по кре ну та су два ра та „за пот пу но уни ште-
ње“ Ли ба на и По ја са Га зе у пе ри о ду од са мо го ди ну и по да на.

 Ни је би ло мо гу ће да Тур ска оста не по сма трач у вре ме у ко-
ме су ду ва ли ве тро ви ре ги о нал них про ме на, без об зи ра на то што 
ре ги он Бли ског ис то ка ни је био при о ри тет тур ске спољ не по ли ти-
ке то ком ви ше де це ни ја.

 Мо жда је про ме на ко ја је Тур ској да ла нај ја чу ин фу зи ју од 
до ла ска Пар ти је прав де и раз во ја на власт, упра во про ме на у тур-
ској ви зи ји соп стве не уло ге у овом ре ги о ну ко ја се де си ла у исто 
вре ме ка да су арап ски ре ги о нал ни ре жи ми по ста ли бре ме ни ти 
број ним ре ци ди ви ма ко ји су до дат но оп те ре ти ли њи хо ве до та да-
шње ме ђу соб не раз ли ке, углав ном на ста ле као ре зул тат по ср та ња 
до ко јег је до ве ла иран ска по ли ти ка „хе ге мо ни зма“ с јед не, и изра-
ел ска по ли ти ка ин тен зи ви ра ња не при ја тељ ства, с дру ге стра не. 

 Исто вре ме но је по ли ти ка кон зер ва ти ви зма ко ја је ус пе ла да 
су зби је број не по ку ша је про ме не ста ња у ре ги о ну то ком осам де се-
тих и де ве де се тих го ди на про шлог ве ка још од ка да је Ирак по стао 
глав на ре ги о нал на си ла од вра ћа ња, са да по ста ла су штин ска сла ба 
тач ка у де ло ва њу арап ских ре жи ма. На овај на чин су ови ре жи ми 
окон ча ли пр ву де ка ду у два де сет и пр вом ве ку у пот пу ној до ми-
на ци ји ста тич но сти, па ра лел но са ја ча њем ди на мич но сти тур ске 
по ли ти ке.

 Ов де је ва жно на по ме ну ти да ни је реч са мо о то ме што је 
ди на мич ност су прот ста вље на ста тич но сти, или бр зо кре та ње спо-
рим ко ра ци ма, или по ли ти ка ак ци је по ли ти ци ре ак ци је, већ да је 
ап со лут но нај ва жни је, а на шта тре ба да обра те па жњу арап ски 
кре а то ри од лу ка, то што ди на мич ност Тур ске укљу чу је и про је кат 
бу дућ но сти ре ги о на ко ји за по чи ње са арап ским Маш ре ком и Ира-
ком.
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ПР ВО - ДИ МЕН ЗИ ЈЕ ТУР СКОГ  
РЕ ГИ О НАЛ НОГ ПРО ЈЕК ТА

Ак ту ел но тур ско при су ство на Бли ском ис то ку је без пре се-
да на то ком ви ше од осам де це ни ја. Тур ска је од спу шта ња за ве се 
на Ото ман ску им пе ри ју би ла окре ну та За па ду, а не Бли ском ис то ку  
или Ази ји. 

Тур ска се, да кле, вра ти ла у сво ју исто ри ју, али због сво је бу-
дућ но сти. За раз ли ку од оно га што сма тра ју не ки Ара пи, но ва тур-
ска по ли ти ка ни је осма ни зам. Мно ги од њих ис ти чу да су им пре-
си о ни ра ни по ли ти ком тур ског нео о сма ни зма, ра ду ју ћи се ње ном 
ја чем при су ству у ре ги о ну и под се ћа ју ћи на пред но сти по след ње 
им пе ри је ко ја је ве ко ви ма вла да ла ислам ским све том, а за бо ра вља-
ју ћи ње не ма не. Раз ли ка је, ме ђу тим, у то ме што но ви тур ски кре а-
то ри од лу ка спо ми њу ове ма не са мо ка да не ги ра ју по сто ја ње би ло 
ка квог осман ског пе ча та. При мер то га је упо зо ре ње ар хи тек те ове 
по ли ти ке, ми ни стра ино стра них по сло ва Ах ме да Да ву то глуа, да то 
ни је им пе ри ја ли стич ка по ли ти ка и да она не ма за циљ ус по ста вља-
ње хе ге мо ни је ни ти пре у зи ма ње уло ге дру гих др жа ва у ре ги о ну, 
ни ти но си обе леж ја Осман ли ја.

Ме ђу тим, ово ни је је ди на раз ли ка из ме ђу са да шње Тур ске и 
не ка да шње Осман ске др жа ве. Ер до га но ва и Да ву то глу о ва Тур ска 
се кре ће на уском про сто ру на Бли ском ис то ку, а не по чи та вом 
овом ре ги о ну или ислам ском све ту ге не рал но. По пут Ира на, да-
на шња тур ска по ли ти ка се фо ку си ра на ре ги он арап ског Маш ре ка 
(по себ но Си ри ју) и Ирак. Са у диј ска Ара би ја и Еги пат до ла зе на 
дру го ме сто при о ри те та са вре ме не тур ске по ли ти ке.

Она се у осно ви кре ће по ре ги о ну о чи јем су ује ди ње њу са-
ња ли мно ги Ара пи кроз два про јек та ко ја су пре кри ве на пра ши ном 
исто ри је под ко јом су са хра ње ни мно ги сно ви, а то су „Ве ли ка Си-
ри ја“ и „Плод ни по лу ме сец“. Ова област об у хва та Си ри ју, Јор дан, 
Ли бан и Ирак.

Ни у јед ном на сту пу не ког са вре ме ног тур ског по ли ти ча ра 
не на ла зи мо пре ци зни ју сли ку крат ко роч ног про јек та Ан ка ре, као 
у оно ме што је ре као Да ву то глу на кон раз го во ра са пред сед ни ком 
ли бан ске вла де Са а дом ал Ха ри ри јем, 11. ја ну а ра 2010. ка да је из-
ја вио да Тур ска те жи уна пре ђе њу тр го вин ских и еко ном ских од но-
са са Си ри јом, Јор да ном и Ли ба ном ка ко би се до шло до, ка ко је 
фор му ли сао, „ма лог Шен ге на“ ко ме би се при дру жио и Ирак.

Да ву то глу је го во рио о на прет ку по стиг ну том са три ма ис-
точ ним арап ским зе мља ма – на ни воу сло бод не тр го ви не и уки да-
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ња ула зних ви за – у прав цу ства ра ња ма лог за јед нич ког тр жи шта 
ко је би се по сте пе но про ши ри ва ло и об у хва ти ло дру ге зе мље (та ко 
да по ста не не ка вр ста ма лог Шен ге на нај ши рег оп се га ус по ста-
вље ног из ме ђу че ти ри зе мље), по себ но из дво јив ши Ирак: „Ми се 
на да мо да ће се, уко ли ко се уско ро у Ира ку по пра ви си ту а ци ја, Баг-
дад при дру жи ти овом но вом си сте му, чи ме би се про цес ши ре ња 
сло бод не тр го ви не зна чај но и ефи ка сно про ши рио“.

То ком по се те Ха ри ри ја Ан ка ри ја ну а ра 2010. г. спо ра зум је 
ком пле ти ран уки да њем ви за по си сте му ко ји ли чи на Шен ген ко-
јим су отво ре не гра ни це из ме ђу др жа ва Европ ске уни је. Без об зи ра 
на то што овај си стем ко ји оку пља Тур ску, Си ри ју, Јор дан и Ли бан 
не зна чи уни фи ка ци ју ула зних ви за, ма да ни је ни мно го да ле ко од 
то га јер је на кон уки да ња ви за из ме ђу Тур ске и сва ке од три арап-
ске зе мље, те већ ра ни је уки ну тих ви за на би ла те рал ној осно ви ове 
три арап ске зе мље (Си ри ја и Јор дан, Си ри ја и Ли бан, Јор дан и Ли-
бан), по ста ло мо гу ће ње го во по ре ђе ње са европ ским Шен ге ном.

Фак тор ко ји је на вео Тур ску да на чи ни ова ко бр зе ко ра ке је 
кон сен зус по стиг нут из ме ђу Ан ка ре ко ја си риј ског су се да сма тра 
сво јим глав ним ула зом у ре ги он из ко јег је ду го би ла од сут на, и 
Да ма ска ко ји је од но си ма са Ира ном и Тур ском дао при о ри тет у 
сво јој ре ги о нал ној по ли ти ци. Пи шу ћи о то ме, уред ни ца у ли сту 
„Ху ри јет“ Зеј наб Џо ра ба тли ни је пре те ра ла ка да је на ве ла „да се до 
са да ни је до го ди ло да Тур ска са ра ђу је с не ком стра ном др жа вом на 
на чин као што то чи ни са Си ри јом“.

Тур ски успех у из град њи ну кле у са за јед нич ког тр жи шта са 
Ли ба ном, као и са Јор да ном, по ред Си ри је, ме ђу тим, вра ћа нас на 
ди на мич ност ње не но ве по ли ти ке и упор ну те жњу за пре ва зи ла-
же ње раз ли ка ме ђу зе мља ма ре ги о на. Из тог раз ло га, из ја ва пред-
сед ни ка Ба ша ра ал Аса да о уло зи Тур ске у си риј ско-ли бан ском по-
ми ре њу ни је из не на ђу ју ћа. Ал Асад је о то ме го во рио у Да ма ску 
на кон са стан ка Стра те шког са ве та Да ма ска и Ан ка ре, одр жа ног 
по след ње сед ми це 2009. го ди не, ка да је до та као и пи та ње тур ске 
уло ге пре ма ње го вој зе мљи и Ли ба ну, ре кав ши да је „ма ло љу ди 
упо зна то с тим“.

Ни је би ло мо гу ће, ме ђу тим, да та ква уло га оства ри успех 
кру ни сан по се том ал Ха ри ри ја си на Да ма ску, че му су прет хо ди ле 
оп ту жбе за си риј ску од го вор ност за уби ство ње го вог оца, без пре-
ва зи ла же ња ја за из ме ђу Си ри је и Са у диј ске Ара би је. Због то га је 
ве ро ват но да је упра во тур ска уло га та ко ја је до при не ла по сти за њу 
по ми ре ња из ме ђу Да ма ска и Ри ја да.
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Без об зи ра на то што Са у диј ска Ара би ја, као ни Еги пат, ни је 
ме ђу тур ским при о ри те ти ма у са да шњем мо мен ту, до го дио се ве-
ли ки на пре дак у од но си ма из ме ђу ове две др жа ве, от по чео по се том 
кра ља Аб ду ла ха Тур ској 2006. го ди не, ко ја је би ла пр ва те вр сте у 
по след ње че ти ри де це ни је, по себ но до би ја ју ћи на за ма ху по се том 
тур ског пред сед ни ка Аб ду ла ха Гу ла Ри ја ду фе бру а ра 2009. го ди не. 
Њи хов ме ђу соб ни обим тр го вин ске раз ме не по ве ћао се са 3,3 ми-
ли јар де аме рич ких до ла ра у 2006. го ди ни, на 5,6 ми ли јар ди 2009. 
го ди не, а да се не го во ри о по ра сту вред но сти ин ве сти ци ја. Ови 
од но си, ме ђу тим, ни су до сти гли ни во тур ских од но са са Си ри јом, 
Јор да ном и Ли ба ном, без об зи ра на то што их је са у диј ски ми ни-
стар спољ них по сло ва емир Са уд Феј сал то ком сво јих раз го во ра 
са тур ским ко ле гом Да ву то глу ом у Ри ја ду, во ђе них 2. ја ну а ра о.г. 
опи сао као стра те шке.

Вр хун ски при о ри тет у арап ској по ли ти ци Тур ске су крат ко-
роч но, а мо жда и сред њо роч но у пет на ред них го ди на, Си ри ја, Јор-
дан и Ли бан, за тим Ирак у ко ме Ан ка ра же ли да ви ди ста би ли за ци ју 
си ту а ци је при пре ма ју ћи се за про ду бљи ва ње од но са с њим, по што 
је по ста ви ла сна жне осно ве том уна пре ђе њу кроз Стра те шки са вет 
за са рад њу на ви со ком ни воу, са ста вље ном од ве ћег бро ја ми ни-
ста ра, ко ји се ба ве пи та њи ма енер ге ти ке, тр го ви не, еко но ми је, фи-
нан си ја, ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, по љо при вре де и дру гим. Ова 
по себ на за ин те ре со ва ност пре ма Ира ку ни је са мо због аспи ра ци је 
Тур ске да оја ча сво ју уло гу у Ира ку као од го вор на по ве ћан ути цај 
Ира на у овој арап ској зе мљи, већ и због не скри ве не нео п ход но сти 
да се за о кру жи си стем ко ји се по ка зао успе шним пре ма Си ри ји, 
Јор да ну и Ли ба ну. Ако иран ски аја то ла ха ни је за бо ра вио да је Баг-
дад не ка да био по при ште же сто ке бор бе из ме ђу са фа вид ског Ира-
на и осман ске Тур ске, ова исто ри ја ни је па ла у за бо рав ни но вој 
Ан ка ри, ко ја је, ме ђу тим, по че ла да гле да на бу дућ ност мо дер ним 
дур би ном, ви де ћи кроз ње га сво ју уло гу кроз про је кат ко јим де лу-
је у ре ги о ну, усме ре ном ка ми ру, из град њи и про спе ри те ту, а не ка 
ра ту, уни ште њу и про па сти.

Упра во је то оно че му те жи но ва тур ска по ли ти ка ша љу ћи 
до са да ја сне ин ди ка то ре о то ме да се ба зи ра на не ко ли ко кру го ва 
ма њег и ве ћег зна ча ја од ко јих је ме ђу нај зна чај ни ји ма круг арап-
ског Маш ре ка и Ирак. Има ју ћи у ви ду те шко ћу при кљу че ња и Ира-
на овом кру гу, Тур ска по др жа ва иде ју ко ју си риј ски пред сед ник 
ал Асад по вре ме но из ра жа ва о че твор ној уни ји ко ја би оку пља ла 
Да маск, Ан ка ру, Те хе ран и Баг дад. По сле ово га би се кру гу при-
кљу чи ле и зе мље Са ве та за са рад њу За ли ва и Еги пат, ма да тур ски 
дис курс о ово ме до са да ни је са свим ја сан.
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Мо гућ но је да овај круг не бу де по сто јао сам за се бе, већ као 
део сли ке о ко јој са ња Тур ска у по гле ду бу дућ но сти ре ги о на као 
бли ско и сточ не уни је, што и да ље оста је ми сте ри о зно, а оста ће та ко 
и у ду жем на ред ном пе ри о ду због ве ли ких иза зо ва с ко ји ма се су о-
ча ва овај но ви про је кат ко јег је Тур ска за ми сли ла на кри ли ма сво је 
ак ту ел не ди на мич не по ли ти ке.

 ДРУ ГО – ИЗА ЗО ВИ ПРЕД ТУР СКИМ ПРО ЈЕК ТОМ: 
ДА ЛИ ЈЕ ПО ЛИ ТИЧ КА ДИ НА МИ КА ДО ВОЉ НА?

Мно ги арап ски гра ђа ни по сма тра ју са да шњу тур ску по ли-
ти ку с ме ша ви ном чу ђе ња и ре спек та. Ме ђу тим, оно што нај ви ше 
иза зи ва чу ђе ње код њих је ње на ди на ми ка ко ја мо жда ни је до вољ на 
да се пре ва зи ђу круп ни иза зо ви с ко ји ма се су о ча ва тур ски ре ги о-
нал ни про је кат. Оно што упа да у очи по сма тра чу на Бли ском ис то-
ку је кре та ње Тур ске ко је се не успо ра ва. Тур ска тре нут но из гле да 
као јед на од нај у ти цај ни јих зе ма ља у зби ва њи ма у овом ре ги о ну, 
на кон што је ду го вре ме на би ла скрај ну та ве зу ју ћи се за Евро пу и 
пак ти ра ју ћи пре ко ње са Изра е лом.

Упр кос то ме што су се за че ци оно га што се сма тра  по врат-
ком Тур ске у ње ну исто ри ју и тра ди ци ју по ја ви ли уочи ин ва зи је 
на Ирак 2003. ка да ни је до зво ли ла аме рич ким тру па ма да уђу на 
се вер Ира ка пре ко ње не те ри то ри је, она је го ди на ма би ла у ста њу 
иш че ки ва ња, по сма тра ју ћи ве ли ке про ме не у ре ги о ну. По ка за ло се 
да је Ан ка ра то ком пе ри о да од 2003. до 2007. ма ло од сту пи ла пра-
те ћи шта се зби ва око ње и при ви ка ва ју ћи се на де ло ва ње у скла ду 
са но вом ре ги о нал ном си ту а ци јом, спо ро се фор ми ра ју ћи у сен ци 
иран ске екс пан зи је, арап ског од су ства, изра ел ске не по пу стљи во-
сти и аме рич ких гре ша ка.

Због то га, он да ка да је кре ну ла да се ши ри по ре ги о ну упли-
ћу ћи се у ду би ну зби ва ња у ње му, би ли су из не на ђе ни са мо они 
ко ји су сма тра ли да је тур ско од би ја ње са гла сно сти Аме ри кан ци-
ма да уђу у Ирак пре ко ње них гра ни ца тек про ла зан став. Они су 
за не ма ри ли зна чај на прет ка ко ји се у њој до го дио, а ко ји је до не ла 
Пар ти ја прав де и раз во ја до ла зе ћи на власт и пре ви де ли су ре ги-
о нал не про ме не ко је су Тур ску на ве ле да обра ти па жњу на сво је 
су сед ство, при че му је она кре ну ла за пра во од сво јих жи вот них ин-
те ре са и бу дућ но сти, а не од но стал ги је за осман ском про шло шћу 
ко ја је оста ла исто ри ја.

Став Тур ске, ко ји је иза звао ве ли ку па жњу, пре ма изра ел ском 
не при ја тељ ству про тив По ја са Га зе кра јем 2008. обе ло да нио је је-
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дан од бит них еле ме на та ње ног но вог при су ства у ре ги о ну, а то је 
пре и спи ти ва ње при сних од но са са је вреј ском др жа вом.

Ова кав став је био нео п хо дан ка ко би се ре де фи ни са ла тур-
ска ре ги о нал на уло га, те ка ко би се из гра дио пре по зна тљив об лик 
ње не по ли ти ке са исто та ко пре по зна тљи вим урав но те же ним са-
др жа јем. Она је ова кав об лик за до би ла то ком ра та про тив Га зе и 
по сле ње га, а по себ но ка да је Ер до ган на пу стио по зор ни цу Кон фе-
рен ци је у Да во су 29. ја ну а ра 2009. у знак про те ста што му ни је да-
то до вољ но вре ме на да од го во ри изра ел ском пред сед ни ку Ши мо ну 
Пе ре су у окви ру по ли тич ког су ко ба из ме ђу њих дво ји це у ве зи са 
тим ра том. Тур ска је же ле ла да при до би је зна ча јан део арап ског 
јав ног мње ња во де ћи по пу ли стич ку по ли ти ку и су прот ста вља ју ћи 
се Изра е лу.

Ме ђу тим, ва жни је од то га ка да је реч о Тур ској је то што она 
не мо же да ре де фи ни ше сво ју уло гу на Бли ском ис то ку без пре фор-
му ли са ња од но са са Изра е лом. Ако је осно ва но вог тур ског при су-
ства на Бли ском ис то ку спо соб ност за отво ре ност пре ма зе мља ма 
ре ги о на као це ли не и же ља за ре ша ва њем не су гла си ца из ме ђу тих 
зе ма ља, он да је по треб на урав но те же ност у од но си ма са свим овим 
зе мља ма, та ко да од но си са јед ном од њих ни су на ра чун дру гих, 
„ни смо са јед ни ма про тив дру гих“.

За то је по ста вља ње Тур ске пре ма Изра е лу у об ли ку ко ји да-
је ути сак од луч но сти са мо јед на од по тре ба ње не но ве уло ге ко ја 
по чи ва на уна пре ђе њу са рад ње са раз ли чи тим ре ги о нал ним фак то-
ри ма и же љи за ре ги о нал ном рав но те жом, на ме ћу ћи се као нај спо-
соб ни ја си ла за ре ша ва ње кри за и ње них са др жа ја, те пред во де ћи 
ре ги он ка но вој ета пи, мир ни јој, с ма ње су ко ба, с ма ње на си ља и 
по тре са, ства ра ју ћи кли му ко ја ће пру жи ти ви ше про сто ра са рад-
њи усме ре ној ка ја ча њу мо гућ но сти за еко ном ски раст. 

Као што је сни жа ва ње ни воа од но са са Изра е лом нео п ход но 
за ова кав про је кат, та ко Тур ска сма тра и да је по ди за ње ни воа од-
но са са Ира ном ни шта ма ње по треб но, без об зи ра на то што тур-
ски про је кат из гле да су прот ста вљен про јек ту Те хе ра на ко ји те жи 
да бу де пр ва ре ги о нал на си ла пре ко сло га на о про ти вље њу, от по ру 
и су прот ста вља њу, пра ће но ме ша њем у све ве ћи број арап ских за-
јед ни ца у ко ји ма др жи у ру ка ма ја ке кар те.

Пред Тур ском, упр кос овим раз ли ка ма, не ма дру гог пу та сем 
раз во ја од но са са Ира ном ра ди по сти за ња ба лан са на ко ме по чи ва 
њен про је кат, с јед не стра не, те до ка зи ва ња ле ги ти ми те та ње ног 
по зи ва ња на пре ва зи ла же ње про бле ма, што се ја вља као је дан од 
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нај ва жни јих осно ва ње не но ве уло ге на Бли ском ис то ку, с дру ге 
стра не.

Упр кос то ме, Изра ел и Иран, сва ко са сво је стра не и на свој 
на чин, и да ље сто је као нај ве ћи иза зов но вој тур ској уло зи фо ку-
си ра ној на по сти за ње ре ги о нал не ста бил но сти или ка ко то на зи ва 
кре а тор ове уло ге, ми ни стар спољ них по сло ва Ах мед Да ву то глу, 
„ства ра ње ста бил ног и про спе ри тет ног ре ги о на“. Ове две зе мље, 
не са мо због ме ђу соб ног не сла га ња, већ баш због тог не сла га ња, 
пред ста вља ју глав ни из вор ре ги о нал не на пе то сти ко ја у се би но си 
пер ма нент ну рат ну опа сност.

По што је Тур ска у свом но вом ру ху пре у зе ла уло гу во де ћег 
ми ро твор ца на Бли ском ис то ку, при род но је да је пра ти на пе тост 
ко ју ства ра рат на кли ма увек ка да пут из гле да бло ки ран пред ми-
ров ним ре ше њем за арап ско (па ле стин ско-си риј ско) изра ел ски 
кон фликт и кон фликт око иран ског ну кле ар ног про гра ма. Не скри-
ве на ве за из ме ђу ова два кон флик та мо же у сва ком тре нут ку да за-
па ли ре ги он од Арап ског за ли ва до Сре до зем ног мо ра.

Овим се по ста вља ло гич но пи та ње из во дљи во сти но ве тур-
ске по ли ти ке ко јој је те шко да ре ши или бар не у тра ли ше ова два 
кон флик та ка ко би се огра ни чи ли њи хо ви не га тив ни ути ца ји на 
уло гу ко ју же ли да игра.

Ка ко је мо гу ће озбиљ но те жи ти ка ста бил ном и про спе ри тет-
ном ре ги о ну док се ова два кон флик та кре ћу ка још ду бљој кри зи 
мул ти пли ку ју ћи ре ги о нал ну на пе тост и чи не ћи да овај ре ги он у 
сва ком тре нут ку бу де из ло жен мо гућ но сти еруп ци је?

Због то га по сто ји очи глед на за бри ну тост Тур ске увек ка да 
по ли тич ки ћор со как у би ло ком од два кон флик та до ве де до еска-
ла ци је ко ја пре ти да љим кон фрон та ци ја ма, као што се до го ди ло, 
на при мер, по сле по след њих изра ел ских прет њи Си ри ји фе бру а ра 
2010. го ди не, ка да се по ја ви ла опа сност од же сто ког ре ги о нал ног 
за о штра ва ња. Упр кос то ме што је ова еска ла ци ја оста ла са мо на 
ни воу ре то ри ке, ни оп ти ми сти ви ше не од ба цу ју мо гућ ност из би-
ја ња но вог вој ног кон флик та у не ком тре нут ку.

Ово об ја шња ва ини ци ја ти ву Тур ске од 2009. го ди не да спон-
зо ри ше ин ди рект не пре го во ре из ме ђу Си ри је и Изра е ла, у на ме ри 
да се ство ри кли ма за на ста вак тих пре го во ра на кон њи хо ве про-
па сти због изра ел ског не при ја тељ ства про тив Га зе кра јем исте го-
ди не. Исто ва жи и за тур ску ини ци ја ти ву за по сре до ва ње из ме ђу 
Ира на и ве ли ких зе ма ља. Био је при ме тан бр зи по крет Ан ка ре у 
по ку ша ју да се ис пу ни пре го ва рач ка пра зни на на ста ла због иран-
ског не при хва та ња по ну де Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер-
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ги ју у ве зи са обо га ћи ва њем оси ро ма ше ног ура ни ју ма. По се та 
тур ског ми ни стра спољ них по сло ва Те хе ра ну 16. фе бру а ра 2010. 
го ди не би ла је че твр та то ком са мо пет ме се ци.

На овај на чин, из гле да да је про је кат Тур ске за по сти за ње ми-
ра, ста бил но сти и про спе ри те та на Бли ском ис то ку пред ве ли ким 
иза зо ви ма чи ји су глав ни из вор Иран и кри за око ње го вог ну кле ар-
ног про гра ма, с јед не стра не, и Изра ел и ње го ва не при ја тељ ска по-
ли ти ка, с дру ге стра не. Опа сност од из би ја ња ра та мо же да угро зи 
тур ски про је кат без об зи ра на ди на мич ност ње не по ли ти ке.

Ни је слу чај ност да се у две ма одво је ним аме рич ким про-
це на ма са да шњег ста ња на Бли ском ис то ку кон ста ту је да се мо-
гућ ност ра та по ве ћа ва, а не сма њу је. Ова кав за кљу чак су, уз ко ри-
шће ње раз ли чи тих фор му ла ци ја и дру га чи јих ар гу ме на та, из ве ли 
Ин сти тут Бру кингс и Уни вер зи тет Хар вард. До истог ре зул та та је 
до шао и  изра ел ски Уни вер зи тет Тел Авив у не дав но об ја вље ном 
из ве шта ју.

Ове про це не се осла ња ју на ми шље ња мно гих стра те шких 
ана ли ти ча ра ко ји сма тра ју да је си ту а ци ја на Бли ском ис то ку иза-
шла ван кон тро ле пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме на кон про па сти мно-
гих оче ки ва ња у ве зи са ње го вом спо соб но шћу да обез бе ди ре-
ше ње за па ле стин ско-изра ел ски кон фликт и ели ми ни ше кри зу са 
Ира ном.

Шта је то што тур ска ди на ми ка мо же да учи ни у овој ре ги о-
нал ној си ту а ци ји ко ја се кре ће ка да љем усло жња ва њу? То је пра во 
пи та ње ко је се са да по ста вља, ста вља ју ћи њен но ви про је кат на 
још ја чу ве тро ме ти ну.

У сва ком слу ча ју, бит но је да Тур ска кроз сво ју ак ту ел ну ди-
на ми ку бу де још спо соб ни ја да се ба ви по ли тич ким по сле ди ца ма 
сва ке вој не еска ла ци је ко ја би мо гла да по го ди арап ски свет чи ја га 
ста тич ност ста вља у те шку по зи ци ју пред те шко ћа ма на раз ли чи-
тим ни во и ма.    
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Сажетак
 Ма да ме тод со ци о ло ги је пра ва ни је ори ги на лан, он се не-

из о став но мо ра при ла го ди ти осо бе но сти ма са др жи не ње ног пред-
ме та. Про бле ми ме то да со ци о ло ги је пра ва се мо гу по де ли ти у две 
гру пе: а) ва жност и сло же ност прав ног под руч ја за жи вот дру штва 
зах те ва ју и ви ши сте пен раз ви је но сти ме то да ко ји би био у ста њу 
да што по у зда ни је од го во ри за да ци ма ко ји ис хо де из нор ма тив ног, 
б) модернa на сто ја ња тран спо но ва ња со ци о ло ги је пра ва у при ме-
ње ну на у ку под ра зу ме ва ју и сна же ње са знај них мо гућ но сти ње ног 
ме то да. Кри за со ци о ло ги је у на уч но-са знај ном по гле ду је у ве ли-
кој ме ри узро ко ва на кри зом ње не ме то до ло ги је. Ма ло је ем пи риј-
ских из у ча ва ња при мар них и се кун дар них по ја ва пра ва. Раз ло зи су 
дру штве не, ка дров ске и ме то до ло шке при ро де. Мно штво прав них, 
по ли тич ких, еко ном ских и дру штве них дис пер зи ја на ши рем дру-
штве ном пла ну усло вља ва ју по себ ност при сту па у из у ча ва њу по-
ја ва пра ва. То би тре бао би ти увод у об у хват ност са зна ња до ко јих 
до ла зи ова али и дру ге на у ке, а ко ја би со ци о ло ги ја пра ва са жи ма ла 
у соп стве ни на уч ни си стем. Са дру ге стра не, мо же се де си ти да се 
на ци о нал не со ци о ло ги је пра ва за тво ре у сво ја дво ри шта и да узро-
ку ју ства ра ње ни за за себ них на ци о нал них со ци о ло ги ја пра ва. У 
ве ћи ни зе ма ља ко је се озбиљ но ба ве овом гра ном со ци о ло ги је, већ 
не ко ли ко де це ни ја се на сто ји из гра ди ти ин тер ди сци пли нар на или 
мул ти ди сци пли нар на со ци о ло ги ја пра ва. Ов де ни је реч о по себ ном 
при сту пу већ о на ме ри да ова гра на со ци о ло ги је до би је та кав на уч-
ни ка рак тер ко ји би по ла зио од основ ног обе леж ја ме то да со ци о ло-
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ги је – гло бал но сти у при сту пу про у ча ва ња кон крет ног пред ме та. 
Да нас су све ин тен зив ни ји по ку ша ји да се на ђе на чин пре о бра жа ја 
со ци о ло ги је пра ва у из ра зи то при ме ње ну на у ку. Та ко фун ди ра на 
со ци о ло ги ја би има ла зна ча јан ан га жман на ро чи то у не ким обла-
сти ма пра ва по пут ку по про дај них уго во ра, по ја ва кри ми на ла и на-
си ља, по ро дич ног пра ва као и у по гле ду по мо ћи за ко но дав ци ма и 
су ди ја ма. 
Кључ не ре чи: ме то до ло ги ја, ме тод, со ци о ло ги ја пра ва, ем пи риј ско ис-

тра жи ва ње, на уч ни прин ци пи, са знај ни ци ље ви

ДВЕГРУПЕПРОБЛЕМАМЕТОДА
СОЦИОЛОГИЈЕПРАВА

Осо бе но сти со ци о ло ги је пра ва и ње ног пред мет ног под руч ја 
тре ба ли би усло ви ти и по себ но сти ме то да ко ји у ис тра жи ва њи ма 
по ја ва пра ва ко ри сти ова гра на со ци о ло ги је. Али, ов де ана ло ги ји 
не ма ме ста. Пре би се мо гло ре ћи да ме тод со ци о ло ги је пра ва ни је 
ори ги на лан. Као део ма тич ног си сте ма те о риј ске со ци о ло ги је она 
је објек тив но пре у зе ла ње ну ме то до ло ги ју, осла ња ју ћи се на уни-
вер зал не на уч не прин ци пе и ло гич ко-са знај на пра ви ла. Ме тод ски 
по сту пак у ис тра жи ва њу је та ко ђе стан дард ног ка рак те ра. От ку да 
он да ова те ма? По сто ји ли раз лог за њу? На рав но. Ге не рал на про-
це на мо же да из свог ви до кру га ис пу сти низ ва жних по себ них и 
по је ди нач них де та ља. Са ме то дом со ци о ло ги је пра ва баш је та кав 
слу чај. 

Про бле ме ме то да ко ји се у но ви јој прав ној со ци о ло ги ји ја-
вља ју мо же мо по де ли ти у две гру пе: а) ва жност и сло же ност прав-
ног под руч ја за жи вот дру штва од вре ме на на стан ка ове ди сци пли-
не кон ти ну и ра но зах те ва ју ви ши сте пен раз ви је но сти ме то да ко ји 
би био у мо гућ но сти да што ва ља ни је и по у зда ни је од го во ри за да-
ци ма ко ји ис хо де из нор ма тив ног, б) мо дер на на сто ја ња тран спо но-
ва ња со ци о ло ги је пра ва у при ме ње ну гра ну со ци о ло ги је усло вља-
ва ју и сна же ње са знај них мо гућ но сти ње ног ме то да. 

Кон вен ци о нал на ме то до ло ги ја со ци о ло шке на у ке ни је ус пе-
ла да се за све вре ме ње ног по сто ја ња до ка же као на ро чи то успе-
шна у ег закт ном про у ча ва њу дру штва и све ко ли ких дру штве них 
по ја ва. Ње на об ја шње ња су ма хом или ису ви ше ши ро ка, уоп ште на 
а ти ме и мањ ка во по у зда на или су пре у ска па из са знај ног ви до-
кру га ис пу шта ју до ста дру штве них чи ње ни ца. Пред ви ђа ња у со-
ци о ло ги ји је иона ко ма ло и рет ко ко је је ус пе ло да пра вил но од-
ре ди то ко ве де ша ва ња, до га ђа ња. Со ци о ло ги ји је, исти ни за во љу, 
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про ма кло при лич но по ја ва у но ви јој исто ри ји ко је је објек тив но 
мо ра ла да уочи и пред ста ви јав но сти. У овом по гле ду оправ да ње се 
је ди но мо же про на ћи у ње ној ори јен ти са но сти да слу жбу је истин-
ским но си о ци ма мо ћи у дру штву ко ји ни су увек ра ди да на уч на 
исти на угле да све тло да на и да као та ква бу де до ступ на јав но сти. 
То је сте про блем са ко јим се хр ве со ци о ло ги ја још од оног вре ме на 
ка да се кон сти ту и са ла као за себ на на у ка. Али, то је и пут ко ји је 
ма хом тра си ра ла, ета бли ра ју ћи се као тзв. друштвеноангажова-
нанаукако ја је ви ше слу жи ла по тре ба ма су бје ка та мо ћи не го ли 
дру штва у це ло сти. Со ци о ло шки за ко ни, као ин ди ка тив ни ста во-
ви о ис ку стве ном, сво јим оп штим ка рак те ром ства ра ли су исто та-
кву ма три цу об ја шње њу и пред ви ђа њу. По себ не со ци о ло ги је ко је 
су се спе ци ја ли зо ва ле за из у ча ва ње по себ них обла сти дру штве не 
ствар но сти, фор му ли са ле су и ма ње оп ште за ко не. Али они су че-
сто у на ме ри да бу ду што пре ци зни ји и усред сре ђе ни ји на што уже 
и кон крет ни је, гу би ли спо зна ју оне су штин ске ни ти по ја ве ко ја је 
уисти ну чи ни та квом ка ква она је сте. Да се со ци о ло ги ја не би све-
ла на ис кљу чи во опи сну на у ку не из о став но мо ра раз ви ја ти соп-
стве ну ме то до ло ги ју. Ове те шко ће су и ин спи ри са ле оне со ци о ло-
ге ко ји су од зад њих де це ни ја про шлог ве ка упо зо ра ва ли на кри зу 
ове на у ке. Да кле, кри за со ци о ло ги је у на уч но-са знај ном по гле ду 
по ти че од кри зе ње не ме то до ло ги је и по ве ре ња у спо соб ност по-
у зда ног от кри ва ња исти не о пред ме ту. (Ж. Кар бо ни је, 1992: 203.) 
Из у ча ва ње при мар них и се кун дар них по ја ва пра ва и по врх све га 
ком плек сних и ди на мич них ин тер ак ци ја ових са оста лим по ја ва ма 
у дру штву, из и ску је од со ци о ло га и ме то ди ча ра кон ти ну и ран рад 
на уса вр ша ва њу ме то да, по сту па ка и стра те ги ја. Критичкираци-
онализамкао па ра диг мат ско опре де ље ње ме то до ло ги је при про у-
ча ва њу по ја ва пра ва, ис хо ди из су штин ских осо бе но сти ове сфе ре 
као ње них функ ци о нал них ин тер ак ци ја са оста лим обла сти ма дру-
штве не ствар но сти. (А. Но ва ко вић, 2008: 35-51) Кри тич ко ми шље-
ње не сум њи во кон стру и ше еле мен тар не прет по став ке кри тич ке 
све сти, тј. раз ви ја ње ин те ре со ва ња за про бле ма ти ку пер со нал не и 
дру штве не еман ци па ци је. (Пе шић, 2007: 9) То је ког ни тив на ре фе-
рен ца из гра ђи ва ња пар ти ци па тив них мо де ла по на ша ња. Уре ђе но 
дру штво без ових су бјек тив них и ин сти ту ци о нал них ма три ца ни је 
у ста њу одр жа ва ти функ ци о нал ну ета бли ра ност до зво ље ног или 
бар по жељ ног у чи ње њу, на спрам оног де ла ња ко је из и ску је санк-
ци о зно деј ство др жав ног апа ра та ко ји рас по ла же овим мо но по лом. 

Ма ло је ем пи риј ских ис тра жи ва ња ових под руч ја. По сто је 
и објек тив ни раз ло зи за што је та ко а ко ји се не ти чу ме то да. Ме-
ђу тим, без њих не ће мо са зна ти пу ну исти ну о ствар но сним дру-
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штве ним, кул тур ним и ан тро по ло шким ко ре ни ма пра ва, о ко ре ла-
ци ја ма и ка у зал но сти прав них и дру гих дру штве них по ја ва. Та ко 
оста је мо ус кра ће ни за са зна ње ка ко, за што и где се то прав да гу би 
у прав ној нор ми, а због че га прав на нор ма, та ква ка ква је, че сто 
за лу та у про сто ру дру штве не ствар но сти. Зло у по тре ба пра ва ни-
је не по зна ни ца и обич ној пер цеп ци ји. Де скрип ци ја де ви јант но сти 
прав не сфе ре на шла је ме ста у со ци о ло шким ра до ви ма не за ви сно 
на све те шко ће ко је пра те ову вр сту из у ча ва ња. Али, ка ко пре вен-
тив но де ло ва ти? Од го вор на ово пи та ње зах те ва са јед не стра не 
пот пу ни ју из гра ђе ност ме то да, а са дру ге, ин тер ди сци пли нар ни и 
мулт ди сци пли нар ни при ступ. Ова по тре ба ни је ни ка ква по мод на 
тен ден ци ја у са вре ме ној дру штве ној на у ци. На про тив. Ако се до 
не че га као ре ле вант ног, чвр стог и ста бил ног за кључ ка до шло у си-
сте му дру штве них на у ка он да је то овај. Же ли мо ли пра ву на уч ну 
исти ну о пред ме ту ко ји се на ла зи у стал ном кре та њу, он да мо ра мо 
иза ћи из ску че не ча у ре јед не на у ке. Опа жај и уоп ште све сност о 
пред ме ту и мно штву ње го вих аспе ка та, са свим су из ве сни ји уко-
ли ко се раз ма тра ју са ста но ви шта ви ше на у ка. Да би мо гла да успе-
шно пар ти ци пи ра у овим ис тра жи ва њи ма со ци о ло ги ја пра ва мо ра 
раз ви ја ти са знај не спо соб но сти свог ме то да. При ла го ђа ва ње кон-
вен ци о нал не со ци о ло шке ме то до ло ги је не по сред ном пред ме ту из-
у ча ва ња из два ја се као на сто ја ње ове на у ке од ње ног за чет ка на со-
ци о ло шком хо ри зон ту. По ред то га, зна чај ност прав не сфе ре за наш 
сва ко днев ни жи вот као и де фи ни са ња стра те ги је раз во ја у бу дућ-
но сти, усме ра ва ис тра жи ва ча на ино ва тив ност. Не ма со ци о ло ги ја 
са мо по тре бу адап та ци је ме то да пред ме ту, ма да је она не спор на. 
Ње на је оба ве за да сми шља но ве на чи не и тех ни ке про у ча ва ња, по-
себ но у ова ко осе тљи вој обла сти. То и је сте у де ло кру гу за да та ка 
ме то до ло ги је. 

Да ли се из лаз мо же про на ћи у оним па ра диг ма ма ко је пред-
ла жу али и прак ти ку ју од сту па ње од кон вен ци о нал них стан дар да 
со ци о ло шке ме то до ло ги је? Фе но ме но ло шки при ступ, Гоф ма но ва 
дра ма тур ги ја, сим бо лич ки ин тер ак ци о ни зам, ет но ме то до ло ги ја, 
мул ти ди сци пли нар ност Ми ше ла де Сер та, Ми ше ла Ма фе зо ли ја, 
струк ту ра ци ја Ен то ни Ги ден са или ра ди кал на ре флек сив ност Пје-
ра Бур ди јеа, мо жда мо гу на до ме сти ти не до стат ке ко је од већ ис-
по ља ва ин сти ту ци о на ли зо ва на со ци о ло шка ме то до ло ги ја. Фе но-
ме но ло ги ја на сто ји да кроз ана ли зу зна че ња и сми сла ак тив но сти 
ак те ра као кон сти ту тив ном еле мен ту дру штве не ствар но сти, ус по-
ста ви по ла зну сте пе ни цу ка ана ли зо ва њу ре ал но сти дру штве ног 
жи во та. Исто вре ме но, зна ња о дру штве ном аспек ту чо ве ка као и 
ви тал них сфе ра ње го ве ствар но сти под ра зу ме ва ју ис тра жи ва ње 
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про стор но-вре мен ске ди мен зи је ак те ра, те ле сно сти, ре ла ци ја све-
сно сти и ра ци о нал но сти. (Tur ner, 1996: 264) Од нос су бјек тив но сти 
и ин тер су бјек тив ност, од ко га по ла зи фе но ме но ло ги ја, се у ме то-
до ло шком сми слу мо же пре не ти и на нор ма тив но прав но по ље. 
Тим пре што је пра во сло же на ре флек си ја али и мо дел за јед нич ког 
жи во та љу ди и гру па у ор га ни зо ва ном дру штву. По ред то га, гле ди-
шта фе но ме но ло шке со ци о ло ги је о ре ла ци ја ма су бјек тив но сти и 
ин тер су бјек тив но сти у ста њу су пру жи ти зна ња о уче шћу чо ве ка 
и за јед ни це у про јек то ва њу нор ма тив ног као и о уну тра шњим ди-
мен зи ја ма ак те ра ко ја су им пле мен ти ра на у прав ни по ре дак. ‘’Са-
свим је ја сно да се у том сми слу иза пој ма ин тер су бјек тив но сти 
кри је по јам су бјек тив но сти. Шта ви ше, тре ба ре ћи да по јам ин тер-
су бјек тив но сти по ста је ра зу мљив тек ка да се раз мо три ко ју уло гу 
у фе но ме но ло шкој фи ло зо фи ји игра ју пој мо ви су бјек тив но сти и 
су бјек та.’’ (Га да мер, 2005: 127) 

Ети мо ло ги ја нас упу ћу је да су бјект ле жи у осно ви не че га 
(hypokeimenon – gr). Чо век као ак тер ствар но сти је нор ма тив но 
устро јио дру штво и свој дру штве ни жи вот. Зар се у од го во ри ма 
на мно го број на и сло же на пи та ња пра ва не тре ба обра ти ти чо ве ку, 
ње го вим по тре ба ма, ин те ре си ма, мо ти ви ма чи ње ња и/или не чи ње-
ња. По што ва ња и не по што ва ња им пе ра тив них мо де ла по на ша ња – 
кон крет но, ње го вих тво ре ви на. Сим бо лич ки ин тер ак ци о ни зам као 
и ет но ме то до ло ги ја ин си сти ра ју на пер спек ти ви љу ди у кон стру-
и са њу а сход но то ме, и ту ма че њу крхкихструктурадруштвеног
поретка.Функ ци о нал ни окви ри по на ша ња ис хо де из уну тра шњих 
ста ња и стре мље ња. За то их тре ба от кри ти, опи са ти и раз у ме ти, 
пре не го пред ви де ти и из ме ри ти. (Adler and Adler, 1980: 20) По ре-
дак по сто ји та квим ка кав уисти ну је сте јер га ак те ри сво јим ин тер-
ак ци ја ма кон сти ту и шу и да ју му по себ но зна че ње у дру штве ном 
кон тек сту. Због то га је на де лат ним ак те ри ма да ту ма че сми сао, 
на ме ре и мо ти ве ко је ода ши ља ју али и при ма ју из окру же ња. Ет-
но ме то до ло шку пер спек ти ву не би сме ли за не ма ри ти код из у ча-
ва ња од ре ђе них по ја ва пра ва. Баш због њи хо вог ста ва да пра ви ла, 
не за ви сно на де таљ ност и кон крет ност, не усло вља ва ју по на ша ња 
чо ве ка. (Bo den, 1990: 187) Раз ли чи тост гле ди шта ни је са мо лич на 
кар та со ци о ло шког ме то да не го и по тре ба да се син те ти зу ју раз-
ли чи ти аспек ти ка ко по ја ве ко ја се ис тра жу је та ко и угло ва ње ног 
по сма тра ња и ана ли зо ва ња. Уко ли ко се оспо ра ва нор ма тив на уло-
га прав них пра ви ла, би ло би ко ри сно до ћи до спо зна је на че му се 
гра де ова кви ста во ви. Сер то и Ма фе зо ли до ка зу ју да је мул ти ди-
сци пли нар ност ме то до ло шка прет по став ка от кри ћа кључ них свој-
ста ва сва ке сфе ре дру штва. Ма фе зо ли је во упу ћи ва ње ис тра жи ва ча 
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на ис ку стве но по и ма ње веродостојностиисто вре ме но је и ње го ва 
опо ме на да со ци о ло ги ја мо же ра чу на ти са мо са при бли жним са зна-
њем. (Maf fe so li, 1985: 198) Жи вот дру штва је по пут на бу ја ле ре ке 
ко ја на ди ла зи сво је ко ри то и раз ли ва се та мо где је оче ку је мо али и 
где је ни смо ни на слу ћи ва ли. У овом до ме ну од нос пра ва и прав де 
ка да пра ви ло не мо ра у ем пи риј ском ко ре спон ди ра ти са ле ги тим-
ним, мо же се бар де лом осло ни ти и на овај ме то до ло шки при ступ. 
Пра во фор му ли ше обра сце по на ша ња. По је дин ци и гру пе игра ју 
уло ге на пре у зет на чин и ба ра та ју ути сци ма ко је у фор ма ли зо ва-
ним ин тер ак ци ја ма оста вља ју на уче сни ке-парт не ре или на пу бли-
ку. Ми ни ја тур не се квен це сва ко дне ви це на дру штве ној по зор ни ци 
илу стру ју ква ли та тив ну са др жи ну ме ђу људ ских ко му ни ка бил них 
и функ ци о нал них од но са ко ји су ин сти ту ци о нал но уте ме ље ни. 
Сва ку дру штве ну струк ту ру, па пре ма то ме и у обла сти пра ва, мо-
гу ће је ис тра жи ти кроз ана ли зу струк ту ре дру штве них од но са у 
кон крет ном вре ме ну и про сто ру. Кроз сва ко днев не људ ске прак-
се од ви ја се ви ше сло јан и ста лан ме ђу у ти цај де ла ња и струк ту ра. 
(Gid dens, 1976: 87) Прав ни жи вот је баш жи ва суп стан ца. Људ ске 
по тре бе и ин те ре си за жи во том у уре ђе ном дру штву по ро ди ли су 
пра во и кон стру и са ли прав ни по ре дак. А ње га је не мо гу ће спо зна-
ти без са зна ња ви тал них ве за чо ве ка, дру штва и њи хо вих тво ре ви-
на. Том пу та њом се кре ће и Пјер Бур ди је. Из у ча ва ње нај ра зли чи-
ти јих дру штве них прак си, на чин је да се де ши фру ју мно го број ни, 
на из гед за тво ре ни со ци јал ни ко до ви. Али, да би се ва ља но од го во-
ри ло овом на у му ме тод ски се мо ра ју пре ва зи ћи окви ри пер цеп ци је 
јед не на у ке. (Bo ur di eu, 1987: 55) Ме тод ски син те тич ки при ступ и 
по чи ва на овој ори јен та ци ји. 

Дру га гру па про бле ма по ти че од на ме ре да се у скла ду са ва-
жно шћу пра ва за це ло куп но дру штво и жи вот у ње му, со ци о ло ги ја 
пра ва тран спо ну је у из ра зи то при ме ње ну на у ку. Да ли је то мо гу ће 
и ка кве су им пли ка ци је на њен ме тод? Иде је да ова на у ка до би је 
при ме ње ни ка рак тер те да сво ја са зна ња апли ци ра у прав ном жи-
во ту, по ста вља ју зна чај не зах те ве пред со ци о ло шки ме тод. Уса вр-
ша ва ње по сто је ћих тех ни ка ис тра жи ва ња и ства ра ње но вих ко је ће 
би ти у ста њу да од го во ре овим иза зо ви ма. Со ци о ло ги ја пра ва не 
сме да до зво ли да љу соп стве ну ато ми за ци ју ко ја би би ла из вр ше на 
пре ма гра на ма прав не на у ке. Али, по ла зе ћи од обла сти пра ва као и 
гру пе цен трал них по ја ва у овој сфе ри она мо ра из гра ђи ва ти спе ци-
ја ли зо ва не ме то де ко је ће сва ку област и гру пу по ја ва об ра ђи ва ти 
на на чин ко ји је прет по став ка ви со ког сте пе на по у зда но сти до би-
је них ре зул та та. Са мо та ко је мо гућ пре о бра жај со ци о ло ги је пра ва 
у при ме ње ну на у ку. 
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МЕТОДИ,НАУЧНИПРИНЦИПИИЦИЉЕВИ
САЗНАЊАСОЦИОЛОГИЈЕПРАВА

У ис тра жи ва њи ма прав них ре а ли те та у дру штве ном кон-
тек сту, со ци о ло ги ја пра ва већ свик ну то прак ти ку је кон вен ци о нал-
не ква ли та тив не и кван ти та тив не ме то де. У осно ви, њих мо же мо 
ка те го ри са ти пре ма са др жи ни не по сред ног пред ме та ис тра жи ва-
ња. На тај на чин раз ли ку је мо оне тех ни ке ко је се усред сре ђу ју на 
про у ча ва ње до ку ме на та и тех ни ке ко је су усме ре не на из у ча ва ње 
прав них чи ње ни ца. (Кар бо ни је: 203) Ко ја до ку мен та со ци о ло зи 
ко ри сте у про у ча ва њу по ја ва пра ва? Сва ка ко да су то ра зно вр сна 
прав на до ку мен та али се у ову свр ху ко ри сте и не прав ни из во ри, 
ана ли зи ра се суд ска прак са, за пи си ко је бе ле же ме ди ји и сл. 

Ис тра жи ва ње до ку ме на та са ста но ви шта со ци о ло ги је пра-
ва мо ра се ру ко во ди ти ме то до ло шким пра ви лом да овој ана ли зи 
при па да ју са мо она до ку мен та ко ја су или не по сред но прав на или 
су на ди рек тан, од но сно, ин ди рек тан на чин по ве за ни са прав ним 
по ја ва ма. И јед ни и дру ги до ку мен ти мо гу има ти фор мал ну али и 
не фор мал ну при ро ду и кре ћу се од зва нич них пре су да, прав них 
ака та, до си јеа по ли ци је па све до не зва нич них бе ле шки, из во да 
из лич них днев ни ка и тд. У сва ком слу ча ју, циљ овог по ступ ка је 
утвр ђи ва ње, опис и фор му ла ци ја по сто је ћих ко ре ла ци ја, ка у зал но-
сти и де тер ми ни стич ких струк ту ра ис тра жи ва них по ја ва пра ва у 
од но су са и пре ма дру гим по ја ва ма ко је не мо ра ју би ти прав не. 

Со ци о лог мо ра ре кон стру и са ти из у ча ва ни прав ни до ку мент. 
(Кар бо ни је: 218) Ње га за ни ма ма ни фе ста ци ја по ја ве пра ва а не при-
ме на прав ног пра ви ла. Ру ко во де ћи се ме то до ло шким принцiпима 
со ци о ло шке на у ке и по ла зе ћи од гло бал ног со ци о ло шког при сту па, 
он ће по ја ве пра ва раз ма тра ти у ши рем дру штве ном кон тек сту. У 
том по гле ду оба ве за со ци о ло га је да ис тра жу је сло же не и у раз ли-
чи тој ме ри про мен љи ве ин тер ак ци је прав них и оста лих дру штве-
них по ја ва. Пра вил но уоча ва ју ћи су шти ну ових ре ла ци ја он раз-
ви ја ме то до ло шко-епи сте мо ло шке прет по став ке ва ља ног по и ма ња 
су шти не прав не по ја ве ко ју из у ча ва. 

”Прав ни до ку мент мо ра би ти чи тан очи ма со ци о ло га пра ва, 
а не дог мат ског прав ни ка...Ова вр ста ди ја хро ниј ске ана ли зе се на-
ро чи то пре по ру чу је за по ја ве по ро дич ног пра ва: исто риј ска де мо-
гра фи ја је та ко из вр ши ла ре кон струк ци ју по ро ди це, при дру жу ју ћи 
кр ште ни цу и умр ли цу ак ту скла па ња бра ка осни ва ча по ро ди це; 
слич но, исто ри ча ри пра ва на но во тра си ра ју кри ву љу на сљед ства 
јед ног до ма ћин ства, за тим јед ног по ро дич ног ста бла кроз се ри ју 
брач них уго во ра и кроз спи ско ве умр лих.”(Кар би ни је: 218)
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Сва ки прав ни до ку мент не мо ра би ти из раз ни ин ди ка тор 
дру штве не ствар но сти у ко јој је на стао. Као ис кљу чи во прав ни до-
ку мент он је мо же и са свим по гре шно из ра жа ва ти. Акт ко ји утвр-
ђу је пра ви ла де мо крат ске утак ми це мо же са мо фор мал но по сто ја-
ти у из ра зи то не де мо крат ском по рет ку. То је још је дан од раз ло га 
да се из у ча ва на по ја ва пра ва ана ли зу је у дру штве ном – кул тур ном, 
по ли тич ком, еко ном ском кон тек сту. (Ни ко лић, 2008: 36)

Ана ли за суд ске прак се пред ста вља по себ но зна чај но ис тра-
жи вач ко под руч је со ци о ло ги је пра ва. Ов де је реч о ква ли та тив ној 
ана ли зи суд ских од лу ка као и оних прав них и из ван прав них чи ње-
ни ца ко је су до њих до ве ле. Од ре ђе не мањ ка во сти ових ис тра жи-
ва ња мо гу по ти ца ти од рас ко ла из ме ђу прав них до ку ме на та ко ји 
го во ре јед ним је зи ком о спо ру и ствар ног спо ра, тј. спо ра ко ји је 
во ђен. Зва нич ни до ку мен ти о спо ру не мо гу за бе ле жи ти низ де-
та ља ко ји има ју со ци о ло шки, пси хо ло шки или кул ту ро ло шки зна-
чај и зна че ње и као та кви би би ли дра го це ни по да ци ис тра жи ва чу. 
Овај про блем се мо же из бе ћи уко ли ко ис тра жи вач при су ству је суд-
ском спо ру и сам бе ле жи чи ње ни це од зна ча ја за бу ду ћу ана ли зу.*1) 
Про у ча ва њем до ку ме на та из суд ске прак се сти чу се са зна ња о со-
ци јал ној па то ло ги ји, вр ста ма кон фли ка та и њи хо вим ко ре ни ма као 
и на чи ни ма на ко ји прав на ре гу ла ти ва мо же де ло ва ти ефи ка сно у 
по гле ду санк ци о ни са ња али и пре вен ци је код ових вр ста дру штве-
них по ја ва. 

Дру га гру па ме то да у при ку пља њу ис ку стве ног ма те ри ја ла 
ма хом се осла ња на ан ке ту и ин тер вју, у за ви сно сти шта нас пре-
вас ход но за ни ма. Спољ на обе леж ја по ја ве или мо ти ви, ин те ре си, 
вољ ни аспек ти ак те ра у чи ње њу. 

На ко је се на уч не прин ци пе осла ња ова гра на со ци о ло ги је. 
Те мељ сва ког на уч ног са зна ња и пред у слов от кри ћа на уч не исти не 
су уни вер зал ни прин ци пи на у ке (основ на на че ла, иде ал не нор ме, 
ме то до ло шки по сту ла ти). Већ је по зи ти ви зам као те о риј ско-ме-
то до ло шки при ступ под чи јом ка пом се уста но вља ва со ци о ло ги ја 
као за себ на дру штве на на у ка, ис та као зах тев да се но ва на у ка има 
при др жа ва ти уни вер зал них прин ци па на уч ног са зна ња при ис тра-
жи ва њу дру штве не ствар но сти, по узо ру на раз ви је не при род не 
на у ке. (Ни ко лић, 2010: 20) Објективност, систематичност, по-
узданост, прецизност и развојност су уни вер зал ни кон сти ту тив-
ни прин ци пи на уч ног са зна ња. Те жи ли да за кључ ци ко је фор ми ра 
има ју на уч ни ка рак тер он да со ци о ло ги ја пра ва мо ра по сту ли ра ти 
ис тра жи ва ња на овим прин ци пи ма.

1)  Овај по сту пак ви ше не при па да ана ли зи до ку ме на та већ ме то ду по сма тра ња.
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Ко је ци ље ве са зна ња со ци о ло ги ја пра ва по ста вља пред се бе? 
Са знај ни ци ље ви со ци о ло шких ис тра жи ва ња мо гу би ти де скрип-
ци ја (опис), кла си фи ка ци ја, об ја шње ње (екс пли ка ци ја), раз у ме ва-
ње и пред ви ђа ње. Циљ на уч ног ис тра жи ва ња је сте са зна ње по ја ве. 
За то и го во ри мо о ци ље ви ма на уч ног са зна ња. Со ци о ло ги ја пра ва 
ета бли ра ис тра жи ва ња на ма три ци ком пле мен тар но сти пред ме та, 
ме то да и ци ље ва са зна ња. Ово са зна ње се из ла же у об ли ку исти ни-
тих или ве ро ват них (про ба би ли стич ких) су до ва. Ме то ди со ци о ло-
ги је пра ва при па да ју стан дард ном кор пу су ме то до ло ги је со ци о ло-
шких ис тра жи ва ња. У њи хо вом ода би ру она ни је ори ги нал на. Али, 
свој ства пред ме та про у ча ва ња усло вља ва ју да се ме то де, тех ни ке, 
сред ства и по ступ ци про у ча ва ња при ла го де са др жи ни кон крет ног 
пред ме та. 

СОЦИОЛОГИЈАПРАВАИПОЈАВЕПРАВА

Зна чај по ја ва пра ва за функ ци о ни са ње и раз вој сва ког дру-
штва и др жа ве усло вља ва и зна чај оних на у ка ко је се по све ћу ју 
њи хо вом из у ча ва њу. Со ци о ло ги ја пра ва је са мо јед на од њих. Ма да 
мла да ди сци пли на, она је за ре ла тив но крат ко вре ме би ла под ути-
ца ји ма ра зних стру ја ња у со ци о ло ги ји: од дир ке мов ских, ве бе ров-
ских, марк си стич ких, струк ту ра ли стич ких, функ ци о на ли стич ких 
и нео функ ци о на ли стич ких. Ови ути ца ји тра ју и да нас, а пре о вла-
да ва ју они ко ји су до ми нант ни у кон крет ној сре ди ни. И у овом по-
гле ду со ци о ло ги ја пра ва де ли суд би ну оста лих со ци о ло шких гра-
на. Она је у ве ћи ни зе ма ља за сту пље на као на став ни пред мет и то 
ма хом на прав ним фа кул те ти ма. Ис тра жи ва ња из обла сти со ци о ло-
ги је пра ва су та ко ђе при сут на у на уч ној прак си, али се баш на том 
под руч ју ја вља ју глав ни про бле ми и не до у ми це ове на у ке. Оп шта 
је оце на да је не по сред них ис тра жи ва ња по ја ва пра ва не до вољ но и 
да се на том пла ну мо ра ју обез бе ди ти по треб ни усло ви: дру штве-
ни, ка дров ски и ме то до ло шки. 

Прав ни по ре ци су ве ћи ном осо бе ни у раз ли чи тим др жав ним 
ор га ни за ци ја ма. По ли тич ко устрој ство дру штва, еко но ми ја, кул ту-
ра, чи не гло бал на дру штва по себ ним у од но су на дру га. Ове дис-
пер зи је зах те ва ју по себ ност при сту па у из у ча ва њу по ја ва пра ва. 
Са јед не стра не, то би тре бао би ти увод у ши ри ну и об у хват ност 
са зна ња до ко јих до ла зи со ци о ло ги ја пра ва и ко је би са жи ма ла у 
соп стве ни са знај ни си стем, као основ на на у ка. Са дру ге стра не, 
мо гу ћа је и су прот на по ја ва. За тва ра ње на ци о нал них со ци о ло ги ја 
пра ва у сво ја дво ри шта и, прак тич но, ства ра ње низa за себ них на-
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ци о нал них со ци о ло ги ја пра ва. У ве ћи ни зе ма ља ко је се озбиљ но 
ба ве овом гра ном со ци о ло ги је већ не ко ли ко де це ни ја се на сто ји 
из гра ди ти ин тер ди сци пли нар на или мул ти ди сци пли нар на со ци о-
ло ги ја пра ва. Да кле, не ра ди се са мо о при сту пу не го и о на ме ри 
да ова по себ на со ци о ло ги ја до би је та кав на уч ни ка рак тер. Сло же-
ност пред ме та је основ ни раз лог овим по ку ша ји ма. То ни ка ко не 
зна чи да ви ше не би смо има ли по сла са со ци о ло шком ди сци пли-
ном. Раз ма тра ти је дан про блем са раз ли чи тих аспе ка та са мо сна-
жи вред ност са знај них ре зул та та а, исто вре ме но, то упу ћу је и на 
по што ва ње основ ног свој ства со ци о ло шког ме то да – гло бал ност у 
при сту пу. 

Да нас су све ин тен зив ни ји по ку ша ји да се про на ђе на чин 
пре о бра жа ја со ци о ло ги је пра ва у из ра зи то при ме ње ну на у ку. Али, 
пи та ње је ка квом апа ра ту ром со ци о ло ги ја уоп ште рас по ла же и да 
ли се она мо же у то ли кој ме ри уз на пре до ва ти ка ко би би ла у ста њу 
да оп слу жу је јед ну со ци о ло шку гра ну као при ме ње ну на у ку. (Ни-
ко лић, 2008: 68) То би си гур но био под стрек и оста лим по себ ним 
со ци о ло ги ја ма да те же истом ци љу. До са да шње ис ку ство учи да је 
со ци о ло ги ја ипак да ле ко од тог на у ма. То не зна чи да се у не ким 
до ме ни ма пра ва и прав ног жи во та не мо гу ко ри сти ти со ци о ло шка 
са зна ња. Са дру ге стра не, код ове про бле ма ти ке сто је и оста ли про-
бле ми. Они је су ра зно вр сни али сви по ти чу од за ин те ре со ва но сти 
не ког или не ких но си ла ца мо ћи у дру штву за истин ском при ме ном 
зна ња до ко јих до ла зи сва ка на у ка. На про сто, не од го ва ра увек не-
ким су бјек ти ма ко ји од лу чу ју о смeровима кре та ња дру штва, да 
исти на угле да све тло да на и да по ста не јав на ствар. 

Раз ми мо и ла же ња ме ђу со ци о ло зи ма ти чу се и њи хо вог опре-
де ље ња за ем пи риј ску или те о риј ску со ци о ло ги ју пра ва. Ова спо-
ре ња не ма ју ни ка кву пот по ру. Без ем пи риј ских ис тра жи ва ња не ма 
ни ствар не те о риј ске на у ке. Ис тра жи ва ња мо гу има ти те о риј ски, 
ем пи риј ски или ком би но ва ни тј. те о риј ско-ем пи риј ски ка рак тер. 
Ме ђу тим, и сва ко ис тра жи ва ње на уч но ве ри фи ко ва ног те о риј ског 
зна ња је ис тра жи ва ње већ ме то до ло шки об ра ђе не ем пи ри је ко је се 
си сте ма ти зо ва ло као те о риј ско са зна ње. (Ми лић, 1965: 282) У овом 
ра зи ла же њу ипак се хо ће раз ја сни ти да ли со ци о ло ги ја пра ва тре ба 
да се раз ви ја као те о риј ска на у ка или као при ме ње на гра на со ци о-
ло ги је. То што на у ка има те о риј ски ка рак тер не зна чи да не мо же 
сво је са зна ње апли ци ра ти у ре ал ном дру штве ном жи во ту. 
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ИСКУСТВЕНАИСТРАЖИВА
ЊАСОЦИОЛОГИЈЕПРАВА

Ис ку стве на ис тра жи ва ња у овој на у ци за ви се од ме то до ло-
шке раз ви је но сти, спе ци фич но сти пред мет ног под руч ја и за ин-
те ре со ва но сти дру штва за апли ка ци јом са зна ња до ко јих до ла зи 
со ци о ло ги ја пра ва. Ме тод со ци о ло ги је пра ва је, за пра во, ме тод 
те о риј ске со ци о ло ги је при ла го ђен свој стви ма пред ме та тј. по ја-
ва пра ва. Из у ча ва ња сло же не прав не про бле ма ти ке у дру штве ном 
кон тек сту под ра зу ме ва осла ња ње на со ци о ло шки ме тод. Кла сич-
ни нор ма тив ни ме тод је, сход но пред ме ту, устук нуо пред со ци о-
ло шким. Раз ма тра ње би ло ко је по ја ве пра ва у не ка квом од но су са 
дру гим вр ста ма дру штве них по ја ва, под ра зу ме ва гло бал ни со ци о-
ло шки при ступ. А он је ле ги ти ма ци ја со ци о ло шког ме то да. Ове чи-
ње ни це нас упу ћу ју и на за кљу чак о ка рак те ру прав не со ци о ло ги је. 
Она је со ци о ло шка а не прав на ди сци пли на.

Ова ис тра жи ва ња би би ла ко ри сна не са мо прав ној обла сти 
не го це ло куп ном дру штву. Објек тив но, со ци о ло ги ји пра ва и не до-
ста ју ем пи риј ска ис тра жи ва ња. Раз лог то ме не ле жи са мо у фи нан-
си ја ма. Без об зи ра што се ра ди о нор ми ра ној обла сти дру штве не 
ствар но сти по сто ји низ те шко ћа ко је спу та ва ју ва ља но про у ча ва-
ње ис ку стве ног. Об у че ност со ци о ло га и ме то до ло шке не мо гућ но-
сти, са мо су део тих те шко ћа. Уну тра шња свој ства ле ги сла ти ве, 
ег зе ку ти ве и ра да пра во суд них ор га на ни су увек у пу ној ме ри до-
ступ ни очи ма јав но сти. Ти ме ни пер цеп ци ји ис тра жи ва ча. Оту да 
до ста де ви јант них по ја ва у овој сфе ри не до спе ва до ње га. Њих је 
мо гу ће кон ста то ва ти али вр ло те шко и ре ал но ис тра жи ти. Сма тра 
се да би со ци о ло ги ја пра ва тре ба ла да се нај пре по све ти ем пи риј-
ском ис тра жи ва њу по ја ва кри ми на ла и санк ци ја, прав ног аспек та 
по ро ди це и ди мен зи ја јав ног пра ва. И ово по ље је за ис тра жи ва ча 
пу но про бле ма. На при мер, ко ли ко се по ја ва кри ми на ла слу жбе но 
не еви ден ти ра, ко ли ки је број слу ча је ва на си ља у по ро ди ци ко је 
се ни ка да не при ја ви. И ка ко их он да ис тра жи ти? По ље ства ра ња, 
при ме не и за шти те пра ва са др жи но ве по те шко ће у по гле ду ва лид-
ног ис ку стве ног ис тра жи ва ња. 

Ин те ре сант на су раз ми шља ња Ж. Кар бо ни јеа. Он сма тра да 
со ци о ло ги ја пра ва тре ба по ста ти при ме ње на на у ка у де лу прав ног 
под руч ја. Ова гра на со ци о ло ги је мо же има ти ак тив ну прак тич ну 
уло гу у по мо ћи пра вље ња и функ ци о ни са ња уго во ра. У по ступ-
ку при ват ног утвр ђи ва ња прав них ин тер пер со нал них од но са, со-
ци о ло ги ја пра ва мо же пру жи ти не су мљи ву по моћ. То се по себ но 
од но си на фор му ли са ње ку по про дај ног уго во ра. От кри ва ње же ља, 



СПМброј1/2011,годинаXVIII,свеска31. стр.347-366.

358

мо ти ва и ин те ре са стра на у уго во ру до при но си ње го вој ва ља ној 
из ра ди. Ком пле мен тар ност са зна ња со ци о ло ги је и прав не пси хо-
ло ги је на ме ће се као ну жност у овом по гле ду. Слич но се мо же за-
кљу чи ти и за дру ге вр сте при ват них прав них уго во ра. Со ци о ло ги ја 
пра ва и прав на пси хо ло ги ја мо гу има ти зна чај ну уло гу у обез бе ђи-
ва њу усло ва пра вил ног и успе шног функ ци о ни са ња уго во ра. На-
кон ње го вог фор му ли са ња не ка од уго вор них стра на мо же га не-
по што ва ти, до ла зи ти у кон фликт са су прот ном стра ном и сл. Ова 
кри за функ ци о ни са ња уго во ра мо гла би би ти пред у пре ђе на или 
ле че на. Две ком пле мен тар не на у ке би тре ба ле да ти од го во ре на пи-
та ња узро ка не функ ци о ни са ња уго во ра као и на чи на ре ша ва ња ове 
кри зе. Слич на уло га со ци о ло ги је пра ва се оче ку је и у по гле ду по-
мо ћи су ди ја ма као и за ко но дав ци ма.

Прав на со ци о ло ги ја вр ши ис тра жи ва ње докумената ко ји 
мо гу би ти прав ни или не прав ни, мо гу се ти ца ти суд ске прак се или 
су са др жа ни у но вин ским члан ци ма и сл. По ред то га, она се ба ви 
про у ча ва њем и искуственихчињеница ко је, по пут прет ход ног слу-
ча ја, мо гу би ти прав не или не прав не али се на ла зе у не кој вр сти 
ре ла ци је са по ја ва ма пра ва. Ис тра жи ва ње до ку ме на та и чи ње ни ца 
под ра зу ме ва и упо тре бу раз ли чи тих ме то да. Ме ђу тим, то не зна чи 
да се ови ти по ви ис тра жи ва ња пот пу но раз ли ку ју. Не, она се пре-
пли ћу. Со ци о лог се мо же од лу чи ти на про у ча ва ње прав них до ку-
ме на та. У њи ма ће за те ћи мно штво ускла ди ште них прав них чи ње-
ни ца. И обрат но. Ис ку стве не чи ње ни це ко је по ти чу из све та пра ва 
по чи ва ју на не ким до ку мен ти ма или ће их као та кве усло ви ти. 

Пред мет со ци о ло ги је пра ва је та кав да он са свим омо гу ћа-
ва при ме ну ре зул та та ис тра жи ва ња у прак тич ном жи во ту дру штва. 
Ком плек сне ин тер ак ци је по ја ва пра ва и оста лих вр ста дру штве них 
по ја ва до брим де лом де скрип ту ју ста ње јед ног дру штва. Ва ља но 
ор га ни зо ва но и спро ве де но ис тра жи ва ње пру жи ће од го во ре на пи-
та ња ка ко уз на пре до ва ти ква ли тет дру штве не ствар но сти. У оном 
де лу ко ји се не по сред но про жи ма са пра вом. Дру штво се мо же су о-
ча ва ти са мно гим, озбиљ ним про бле ми ма, не за ви сно на чи ње ни цу 
до бро осми шље ног нор ма тив ног си сте ма. Ма те ри јал на при ме на 
пра ва по не кад при лич но за о ста је за ква ли те том за кон ских ре ше ња. 
Раз ло зи за та ко не што се на ла зе у не ким дру штве ним фа ту ми ма ко-
ји вр ше ути цај и на прав ни жи вот. От кри ти где је, од че га и за што 
је дру штво бо ле сно, пр ви је али и зна ча јан ко рак до ње го вог оздра-
вље ња. На рав но, да мо ра по сто ја ти не са мо за ин те ре со ва ност не го 
и објек тив на мо гућ ност за по зи ва ње у по моћ на у ке при ре ша ва њу 
дру штве них про бле ма.
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ПОМОЋПРАВНЕСОЦИОЛОГИЈЕУ
ПОСТУПКУПРАВНЕОДЛУКЕ

У сва кој од ових обла сти ак те ри до но се не ка кве од лу ке: ка-
кве за ко не из ра ди ти, ко ју суд ску од лу ку до не ти, ка кав уго вор са чи-
ни ти. У том сми слу по сто је схва та ња да се ова на у ка мо ра раз ви ја-
ти у прав цу на у ке о од лу чи ва њу у по сло ви ма пра ва. На тај на чин 
би се со ци о ло ги ја пра ва при дру жи ла ин тер ди сци пли нар ним сту ди-
ја ма ко је ин те гри шу са зна ња ма те ма ти ке, ин фор ма ти ке, со ци о ло-
ги је и пси хо ло ги је. 

Суд ска пре су да је за пра во од лу ка су ди је или суд ског ве ћа 
нпр. о јед ном прав ном пи та њу. Она се фор ми ра на те ме љу прав них 
нор ми ко је уре ђу ју ону област дру штве ног жи во та на ко ју се од-
но си спор. Ме ђу тим, прав не нор ме ни су у ста њу да по кри ју сва ки 
сег мент дру штве не ствар но сти. За ко но да вац не мо же пред ви де ти 
сва ку дру штве ну си ту а ци ју у ко јој се чо век мо же на ћи. Та ко је су-
ди ји оста вље но да сло бод ним уве ре њем, про це ном утвр ди чи ње-
нич но ста ње и до не се пра вед ну пре су ду. Да кле, јед ну вр сту од лу ке. 
У за ви сно сти од вр сте спо ра, ви ше или ма ње зна чај ну за ак те ре. У 
не ким окол но сти ма та кве од лу ке су од из у зет не ва жно сти за су-
бјек те спо ре ња. Ти ме ра сте од го вор ност су ди је. Од лу ка ко ју до-
но си мо ра има ти пот по ру у за ко ну. Али, кон ста то ва ли смо: ни нај-
бо љи за ко ни не мо гу пред ви де ти све мо гу ће жи вот не си ту а ци је. 
Пред су ди јом је дво стру ки за да так: а) утвр ди ти чи ње нич но ста ње, 
б) при ме ни ти пра во на утвр ђе но чи ње нич но ста ње. 

На суд ском спо ру се мо же ја ви ти мно го све до ка са раз ли чи-
тим ис ка зи ма. Ко ме ве ро ва ти? Ка ко скло пи ти мо за ик тач них ис ка-
за и до ћи до исти не. Ис ку ство и ни во ин те ли ген ци је за си гур но по-
ма жу су ди ји да се ва ља но од лу чи. Ме ђу тим, ин тен ци је на у ке ко ја 
би се ба ви ла на чи ном и тех ни ка ма до но ше ња ис прав них од лу ка (са 
ста но ви шта су бјек та од лу ке) је та ква да обез бе ди оп ти мал ни ам би-
јент од лу чи ва ња. Со ци о ло ги ја пра ва би та ко по ста ла при ме ње на 
на уч на ди сци пли на. 

За ко но дав ство се су о ча ва са дру гим про бле ми ма. Ка ко прав-
ним пра ви ли ма уре ди ти дру штве ни жи вот? Да ли по ћи од ис ку ства 
раз ви је них зе ма ља, не ког узо ра у све ту или се ру ко во ди ти тра ди-
ци о нал ним на сле ђем? За до бре за ко не не по сто ји не ка кав уни вер-
зал ни обра зац. Да је та ко, нај ве ћи број др жа ва да нас у све ту жи вео 
би у слич ним усло ви ма. А ни је та ко. На за ко но дав цу је од лу ка. Од 
ко јих па ра ме та ра по ћи. То већ за ви си од зе мље до зе мље. До ста је 
раз ли чи тих кри те ри ју ма ко ји тре ба да уче ству ју у овој од лу ци. Ка-
ко се од лу чи ти за њих? И у овом по гле ду на у ка би тре ба ла да пру-
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жи кључ не од го во ре. У осно ви, она би мо ра ла да по мог не у до но-
ше њу две вр сте од лу ка: а) ка ко ода бра ти па ра ме тре ко ји ука зу ју на 
спе ци фи кум дру штве ног ам би јен та ко ме по го ду је кон кре тан тип 
за ко на, б) ка ко фор му ли са ти за ко не ко ји ће оп ти мал но од го ва ра ти 
дру штву. 

ФУНКЦИЈЕСОЦИОЛОГИЈЕПРАВА
КОДПОСТУПКАУГОВАРАЊА

Уго ва ра ње од ре ђе них прав них по сло ва не зах те ва по зна ва ње 
пра ва од стра не уго ва ра ча. Два ли ца мо гу ру ко ва њем по твр ди ти 
усме ни до го вор о ко ри шће њу зе мљи шта у од ре ђе ном пе ри о ду и 
по до го во ре ној це ни. За овај по сао не мо ра ју ан га жо ва ти прав ни ка 
ни ти се по тру ди ти да се ис по шту је прав на про це ду ра. Они ће се 
осло ни ти на ме ђу соб но по ве ре ње. И ту углав ном на ста ју про бле-
ми. Жи вот на прак са по зна је и мно ге дру ге про бле ме у ве зи ку по-
про дај них и оста лих вр ста уго во ра. Чак и оним слу ча је ви ма ка да 
се са чи не на на чин ко ји то за кон пред ви ђа. Чу ли смо или про чи-
та ли у штам пи да је ли це два или ви ше пу та про да ло исти стан, 
кра ден ауто и сл. 

Да кле, код ове вр сте прав них по сло ва по треб но је би ти на ро-
чи то оба зрив. И то ви ше стру ко. За ко но да вац би мо рао што по у зда-
ни је да ре гу ли ше ову сфе ру прав ног жи во та во де ћи ра чу на по себ но 
о две ди мен зи је уго ва ра ња: а) из ра да уго во ра, б) функ ци о ни са ње 
уго во ра. Со ци о ло ги ја пра ва би у том по гле ду мо гла да пру жи дра-
го це не ин фор ма ци је ко је ће се на ла зи ти у не по сред ној функ ци ји 
ових по сло ва. 

КАКОПОМОЋИПРИФОРМУЛИСАЊУУГОВОРА?

Ка ко сам на гла сио, уго во ри се по кат кад за кљу чу ју из ме ђу 
ак те ра ми мо прав них пра ви ла и про це ду ра. У раз ли чи тим сре ди на-
ма ова по ја ва је и раз ли чи то за сту пље на. Она сва ка ко мо же узро ко-
ва ти не при јат ним по сле ди ца ма углав ном по јед ну уго вор ну стра-
ну, ма да ни је ис кљу че но да ни јед на уго вор на стра на на сту па њем 
од ре ђе них при ли ка не бу де за до вољ на и да се осе ћа оште ће ном. 
Сва ка вр ста уго вор ног од но са мо же би ти пред мет со ци о ло ги је 
пра ва. У за ви сно сти о ко јој се вр сти уго во ра ра ди и ис тра жи ва-
ња ће има ти раз ли чит ка рак тер. Оно што се за па жа као нео п ход но 
је сте: а) из у ча ва ње ди на мич них и сло же них ин тер ак ци ја прав них 
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и оста лих вр ста дру штве них по ја ва, б) мо ти ва ак те ра при за кљу-
чи ва њу уго во ра, в) ин те ре са у уго вор ном од но су и на чи на њи хо ве 
прав не за шти те, г) ква ли те та за ко но дав ства, ње го вих при мар них 
осо би на и ути ца ја на фор ми ра ње мо ти ва уго ва ра ча, д) из бо ра са у-
го ва ра ча, на чи на, кри те ри ју ма и по сту па ка. Ово би би ли основ ни 
прав ци из у ча ва ња прав не со ци о ло ги је ко ји би тре ба ли обез бе ди ти 
при ку пља ње ис ку стве не гра ђе као те ме ља фор му ли са ња на уч них 
за кљу ча ка у функ ци ји по мо ћи при пра вље њу уго во ра. То не зна-
чи да ће уго ва ра чи би ти у оба ве зи или да ће им уоп ште па сти на 
па мет да кон сул ту ју зна ња ове и дру гих на у ка. Али, уко ли ко би се 
ова област у пот пу но сти ин сти ту ци о на ли зо ва ла прав ним нор ма ма, 
та да би се сав по сао уго ва ра ња пре нео на пра во суд не ор га не. Ти ме 
би се ство ри ли усло ви ин кор по ри ра ња на уч них зна ња у по сло ве 
уго ва ра ња, и то у сва ком ње го вом до ме ну. Од мо ти ва па до прав ног 
пред у пре ђи ва ња не же ље них деј ста ва уго во ра. 

Под руч је на ко ме би со ци о ло ги ја пра ва мо гла да ти свој до-
при нос раз во ју прав ног си сте ма и дру штва уоп ште од но си се на 
ва ља но функ ци о ни са ње уго во ра. На за ко но дав цу је да у овом до-
ме ну та ко уре ди уго вор не од но се ка ко уго во ри не би иза зи ва ли не-
са ни цу код уго вор них стра на. Али, за да так со ци о ло ги је је да пру-
жи та кве ин фор ма ци је ко је ће му у овој на ме ри олак ша ти по сао. 
Не по ти че сва ки кон фликт у ве зи уго во ра из ка рак те ра уго ва ра ча, 
из њи хо вих пси хич ких осо би на. Де ви ја ци је у овој сфе ри при па да ју 
кор пу су со ци јал них де ви ја ци ја. Ба ве ћи се овом те мом Кар бо ни је 
на во ди Мо ре нов со ци о ме триј ски ме тод ме ре ња ин тер пер со нал них 
при вла че ња и од би ја ња. Као та кав би имао свр ху са мо уко ли ко се 
ра ди о иде ал ном слу ча ју скла па ња ка квих уго во ра ме ђу при пад ни-
ци ма јед не исте гру пе. Ме ђу тим, то је са мо иде ал. На со ци о ло ги ји 
пра ва је да от кри је ши ри сплет дру штве них окол но сти ко је ути-
чу на ову област прав них по сло ва, ка рак тер не ти по ве дру штве них 
гру па и сло же ност ин тер ак ци ја спе ци фич них дру штве них по ја ва 
са вр ста ма уго вор них од но са. Ви со ко ра зви је на по стин ду стриј ска 
дру штва по ред оста лог од ли ку је и бр зи на у до но ше њу ефи ка сних 
од лу ка. У на шем слу ча ју, са ким и ка ко скло пи ти по слов ни уго вор. 
Тим струч ња ка ко ји би ра дио на по сло ви ма ис пи ти ва ња тр жи шта 
и мо гу ћих парт не ра, ква ли те та прав не пот по ре уго ва ра ња и сл. 
зах те ва ан га жман и со ци о ло шке стру ке. Уго во ри из ме ђу рад ни ка 
и по сло да ва ца не мо гу са мо у прав ним нор ма ма тра жи ти си гур-
ност и за шти ту. Ис тра жи ва ње ових вр ста дру штве них од но са пру-
жа дра го це не по дат ке ка ко за ко но дав цу та ко и ак те ри ма уго ва ра ња. 
Уго во ри у ве зи на сле ђи ва ња, кре ди та и тд. та ко ђе зах те ва ју на уч на 
са зна ња ове вр сте. 
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СОЦИОЛОШКАЕКСПЕРТИЗАУ
ПРАВНИМСТВАРИМА

Да ли со ци о ло ги ја мо же да ти свој до при нос ва ља но сти прав-
ног си сте ма, у сми слу уста но вље ња оп ти мал ног по рет ка ко ји од го-
ва ра по тре ба ма мо дер ног дру штва као и осо би на ма сва ког дру штва 
по на о соб? Да би то би ла у ста њу, нео п ход но је ис пу ни ти два еле-
мен тар на усло ва: а) до бро по зна ва ње свој ста ва дру штва, ње го ве 
кул тур но-исто риј ске раз вој но сти, ка рак те ра по ли тич ког ре жи ма 
у по гле ду ти па, ста бил но сти, об ли ка ор га ни за ци је вла сти, ни воа 
раз ви је но сти као и пер спек ти ве при вред них кре та ња и сл; б) епи-
сте мо ло шке и ме то до ло шке оспо со бље но сти да кон сти ту и ше ре-
ле вант на на уч на са зна ња ко ја је мо гу ће успе шно угра ди ти у прав-
ни по ре дак. У ра зним прав ним ства ри ма уло га со ци о ло ги је у овом 
по гле ду је та ко ђе раз ли чи та. Од ње се оче ку је да оба вља функ ци ју 
екс пер ти зе, ин тер пре та ци је (ту ма че ња), спољ не и уну тра шње за-
кон ске ана ли ти ке и тд. Ме ђу тим, ипак се сви ови по сло ви мо гу 
име но ва ти сво је вр сном екс пер ти зом пра вих ства ри у по гле ду ана-
ли зе и ту ма че ња ин тер ак ци је мно го стру ких дру штве них чи ње ни ца 
и прав них по сло ва. 

При ре ша ва њу суд ских спо ро ва су ди ја се мо же обра ти ти за 
по моћ струч ња ци ма из ра зних обла сти, ка ко би по у зда но (или што 
по у зда ни је) утвр дио чи ње нич но ста ње те при ме нио прав не про-
пи се на утвр ђе но. Со ци о лог би имао дво стру ки за да так. Је дан би 
се од но сио на при ме ну со ци о ло шких ме то да (ан ке те, ин тер вјуа, 
по сма тра ња...) ка ко би до шао до са зна ња ко ја су од ва жно сти за 
да ти спор. На при мер, ко ли ко се уби ста ва де си при деј ству ал ко хо-
ла и нар ко ти ка, ка ко со ци јал на сре ди на ути че на по ја ву нар ко ма-
ни је и ал ко хо ли зма, ка ква је со цио-де мо граф ска струк ту ра уби ца, 
да ли пра во по ми ло ва ња са др жи и дру штве ну оправ да ност, да ли 
за твор ска ка зна за и ста де лу је вред но сно по зи тив но на осу ђе ни ке и 
ко ли ки је број ре ци ди ва, за што се они ја вља ју и тд. Или при про це-
су раз во да, шта чи ни ти са ма ло лет ном де цом? Да ли су пру жни ци 
и оста ли чла но ви по ро ди це њу ви де као ме сто стал них или сук-
це сив них тен зи ја и кон фли ка та или уви ђа ју за јед нич ке ин те ре се 
очу ва ња по ро дич не за јед ни це (ма кар они има ли кал ку лант ски ка-
рак тер)? Nullumcrimensine lege,nullapaenasine lege. Да ли ова 
прав на ма три ца суд ске пре су де ко ре ли ра са оста лим дру штве ним 
обра сци ма и мо же се ко ри го ва ти пре ма њи ма или у свим со ци јал-
ним окол но сти ма оста је прав на кон стан та? 

За ко ни мо ра ју би ти из раз во ље на ро да. Али, ка ко је пре по-
зна ти? Ето по сла со ци о ло гу. За ми сли мо си ту а ци ју ко ре ни тих дру-
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штве них ре фор ми. Оне за си гур но под ра зу ме ва ју и прав ну. Да ли су 
гра ђа ни спрем ни за њих, да ли уоп ште зна ју шта оне зна че, ка ква је 
њи хо ва уло га, шта до би ја ју а че га би тре ба ли да се од рек ну? Со ци-
о ло ги ја би, сто га, тре ба ла би ти у ста њу да при пре ми те рен ова квих 
ре фор ми. (Без њук, 2008: 74-78) Као и да при по ма же у ва ља ној ре-
а ли за ци ји сло же них дру штве них про ме на.

На ста ја ње со ци о ло ги је пра ва при ме ње ном на у ком је истин-
ски про цес, про цес ко ји је не вра ћа по че ци ма ка да су ко ри фе ји 
со ци о ло шке на у ке га ји ли иден тич на оче ки ва ња од ње. Пре ра ста-
ње по себ них со ци о ло ги ја у при ме ње не под ра зу ме ва ме то до ло шку 
раз ви је ност и уме шност ин вол ви ра ња фор ми ра них, про ве ре них 
и по твр ђе них на уч них ин фор ма ци ја у је дин ствен на уч но-са знај-
ни си стем. По том, со ци о ло ги ја је у оба ве зи да по у зда ни је от кри је 
прин ци пе на ко ји ма дру штво по чи ва, функ ци о ни ше и раз ви ја се. 
Та да ће по ста ти спо соб ни ја да сте че на зна ња при ме ни у ре ал ном, 
прак тич ном жи во ту. Та кав је слу чај и са со ци о ло ги јом пра ва. То 
што се оче ку је од ње исто се оче ку је и од по ли тич ке со ци о ло ги је, 
еко ном ске, пе да го шке и дру гих со ци о ло шких ди сци пли на ко је не-
по сред но ко ре спон ди ра ју са дру штве ним жи во том, са оним ис ку-
стве ним ко је ствар ност дру штва чи ни та квом ка ква она истин ски 
је сте. 

ZoranS.Nikolic

SOMEFEATURESOFTHEMETHODOLOGY,
RESEARCHMETHODSANDSOCIOLOGYOFLAW

Summary
Alt ho ugh it is not ori gi nal, the met hod of the so ci o logy of law 

has to, wit ho ut a do ubt, adjust it self to the cha rac te ri stics of its su bjects. 
The pro blems of the met hod of the so ci o logy of law can be di vi ded in to 
two gro ups: 

The im por tan ce and com ple xity of a le gal fi eld in the li fe of a so-
ci ety de mand a hig her de gree of a met ho di cal de ve lop ment that wo uld 
be ca pa ble to stand up to the re qu ests of le gal norms; 

Mo dern in cli na ti ons to wards tran sfor ming the so ci o logy of law 
in to an ap plied sci en ce bring abo ut wi der cog ni ti ve pos si bi li ti es of its 
met hod.

The so ci o logy cri sis in a sci en ti fic and cog ni ti ve sen se is ma inly 
ca u sed by the cri sis of its met ho do logy. The re are not many em pi ri cal 
re se ar ches of pri mary and se con dary le gal su bjects. The re a sons are 
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in the cha rac te ri stics of a so ci ety, its hu man re so ur ces, and its met ho-
do logy. Much of le gal, po li ti cal, fi nan cial, and so cial dis per sion in to a 
wi der so cial plan asks for a spe ci fic ap pro ach in le gal su bject re se arch. 
That sho uld be an in tro duc tion in to a cog ni ti ve width of this sci en ce, as 
well as the ot her ones, which the so ci o logy of law wo uld co ver wit hin 
its own system. On the ot her hand, na ti o nal so ci o lo gi es of law co uld 
li mit them sel ves in to the ir own so ci e ti es. This co uld re sult in ha ving 
many dif fe rent in di vi dual na ti o nal so ci o lo gi es of law. In many co un tri-
es whe re so ci o logy is be ing re se ar ched very se ri o usly, last few de ca des, 
the re is a ten dency to de ve lop an in ter di sci pli nary or a mul ti di sci pli-
nary so ci o logy of law. This do es not re fer to a dif fe rent ap pro ach, but 
an in ten sion for this branch of so ci o logy to ha ve a sci en ti fic na tu re that 
wo uld be ba sed on the ba sic cha rac te ri stic of the met hod of the so ci o-
logy of law: glo bal ap pro ach in a re se arch of a spe ci fic su bject. To day, 
the re are in ten se in ten si ons to find the way to tran sform the so ci o logy 
of law in to a spe ci fi cally ap plied sci en ce. The so ci o logy po si ti o ned in 
this man ner wo uld ha ve an im por tant ap pli ca tion in le gal are as, such as 
buyer/sel ler con tact, cri mi nal and vi o lent acts, fa mily law, as well as aid 
to law ma kers and jud ges.
Key words: met ho do logy, met hod, the so ci o logy of law, em pi ri cal re se arch, 

sci en ti fic prin ci pals, cog ni ti ve go als 
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Приказ књиге: Joseph S.
NyeJr.ThePowerstoLead.Ox-
fordUniversityPress,.Oxford,
2008,226стр.

Чи ње ни ца је да је фе но мен 
вођ ства из ра жен пре ко чи та ве 
пле ја де књи га, ка ко на уч не та
ко и по пу лар не про ве ни јен ци

је, ко је у ко нач ном зби ру ви ше 
за ма гљу ју не го што отва ра ју 
про стор за ње го во пот пу но са
гле да ва ње. Та кво ста ње ства
ри је до ве ло до то га да вођ ство 
пред ста вља го то во све, јер се 
сва ко осе ћа ком пе тент ним да 
га, и на ни воу са др жа ја и на 
ни воу уме ћа, ка ко од ре ди та ко 
и про це ни. Ре ги стру ју ћи та кву 
кон сте ла ци ју, а при зна ју ћи да 
је вођ ство, због не де тер ми ни са
но сти и кон тин гент но сти, ви ше 
умет ност не го на у ка (стр 24.), 
углед ни хар вард ски про фе сор, 
екс перт за ме ђу на род не од но се 
и чо век са ис ку ством у упра
вљач ким струк ту ра ма, Џо зеф 
Нај (Jo seph Nye) је „ис про во ци
ран“ да на пи ше књи гу ко ја би, 
са јед не стра не, пред ста вља ла 
„бу квар ску“ ана ли тич ку про
ле го ме ну у про у ча ва ње вођ ства 
и мо ћи на ме ње ну ње го вим сту
ден ти ма, док би, са дру ге стра
не омо гу ћи ла обич ном гра ђа ни
ну да рас по ла же са ору ђем за 
из бор и вред но ва ње про шлих 
или са да шњих, јав них или при
ват них во ђа. Ре зул тат та кве на
ка не или мо ти ва ци је је, да кле, 
де ло Мо ћи за во ђе ње (The Po
wers to Lead).

По ла зна пре ми са књи ге је 
све из ра же ни је нeзадовољство 
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са вођ ством, ко је се мо же ока
рак те ри са ти као гло бал ни тренд 
(кри за је пре ва лент на пер цеп
ци ја ста ња вођ ства у мно гим 
зе мља ма). Иако се та ква ди јаг
но за не мо же узе ти као по себ но 
ори ги нал на, не за до вољ ство са 
во ђе њем ово га или оно га ран га 
је „исто риј ска кон стан та“, она 
је да нас по себ но ин те ре сант на 
и ин три гант на, јер се кон текст 
во ђе ња и мо ћи ме ња без од го ва
ра ју ћих пан да на у стра те ги ја ма 
мно гих чел ни ка из по ли тич ке, 
дру штве не или еко ном ске сфе
ре нај ра зви је ни јих де ло ве људ
ске за јед ни це. Про у зро ко ва на 
ин фор ма тив ном ре во лу ци јом, 
на де лу је тран сфор ма ци ја ин
ду стриј ских на че ла во ђе ња са 
на че ли ма во ђе ња по стин ду
стриј ског дру штва зна ња , што 
ре зул ту је по тре бом за пре и на
че њем не ких кон вен ци о нал них 
при сту па фе но ме ну во ђе ња на 
ни воу но вог раз у ме ва њем мо
ћи, кон тек сту ал не ин те ли ген
ци је, ци ље ва и сти ло ва вођ ства 
ком па ти бил них са мо дер ним 
де мо крат ском ор га ни за ци ја
ма и мо дер ним де мо крат ским 
дру штвом in to to. С об зи ром на 
ши ри ну и ком плек сност те ме, 
књи га је ре ла тив но крат ка (145 
стра на „чи стог“ тек ста), што 
под ра зу ме ва да су не ки те ма ти 
ела бо ри ра ни „из ра же но“ ла
кон ски за рад ње не ши ро ко по
ста вље не ко му ни ка тив но сти и 
ака дем ске ба зич но сти, те је по
де ље на у пет де ло ва и је дан до
дат ком са сле де ћим на сло ви ма: 
(1) Вођ ство; (2) Вођ ство и моћ; 

(3) Вр сте и ве шти не; (4) Кон
тек сту ал на ин те ли ген ци ја; (5) 
До бре и ло ше во ђе; и До да так 
 Вођ ство: ту це бр зих са ве та.

По На ју, вођ ство је дру
штве ни од нос, ко ји ин вол ви ра 
од но се мо ћи уну тар гру пе, са 
три кључ не ком по нен те: во ђа
ма, след бе ни ци ма и кон тек стом 
од ви ја ња њи хо ве ин тер ак ци је, 
док во ђу де фи ни ше као не ко га 
ко по ма же гру пи у кре и ра њу и 
оства ре њу за јед нич ких ци ље ва, 
као не ко га ко има моћ усме ра
ва ња и мо ти ви са ња за рад ре а
ли за ци је за јед нич ких свр ха или 
про јек то ва них по стиг ну ћа (стр. 
XXI, 18, 19). Он од ба цу је ка ко 
исто риј ски за сно ван мо дел вођ
ства са под тек стом вој не мо ћи, 
ма ни фе сто ва не пре ко хе рој ског 
или „ал фамуж јак“ при сту па, то 
јест те о ри је Ве ли ког чо ве ка, та
ко и при ступ вођ ству ко ји во ђе 
од ре ђу је пре ко од ре ђе них ин
хе рент них осо би на, као ро ђе не 
а не као ство ре не, апо стро фи
ра ју ћи флек си бил ност мо дер
них те о ри ја ово га ран га, от клон 
пре ма кон зи стент ним обра сци
ма лич но сти на уштрб уро ђе
них од ли ка, што отва ра про стор 
за сти ца ње зна ња. Уме сто то га, 
за На ја, во ђе и след бе ни ци уче 
сво је уло ге и ме ња ју их у за ви
сно сти од ви ђе ња про ме не си
ту а ци је у ко јој се на ла зе. Иде ја 
је да се уче њем, ко је обез бе ђу је 
про у ча ва њу вођ ства ста тус ва
лид не ди сци пли не, про ши ри 
обим са зна ња ко ји ће им омо
гу ћи ти ефи ка сност у ши ро ком 
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ра спо ну раз ли чи тих си ту а ци ја 
(стр. 21). 

Про ме не у схва та њу вођ
ства по вла че за со бом и но ви 
при ступ у кон цеп ту а ли за ци ји 
мо ћи. Нај, што мо же мо сма тра
ти ти пич ним ме стом за ње гов 
опус, раз ли ку је „твр ду“ од „ме
ке“ мо ћи. Док твр да моћ по чи ва 
на кон тро ли след бе ни ка пре ко 
под сти ца ња или на гра да (шар
га ре пе) и прет њи или за стра
ши ва ња (шта па), до тле ме ка 
моћ под ра зу ме ва ин спи ри са ње 
дру гих, њи хо во при вла че ње и 
об ли ко ва ња пре фе рен ци ја на 
на чин да же ле оно што же ли во
ђа (стр. 29). При то ме ме ка моћ, 
ко ја ни је бо ља per se, ни је иден
тич на са ути ца њем, она је, као и 
твр да моћ, у крај њој ин стан ци, 
са мо је дан од из во ра ути ца ња, 
док је од нос из ме ђу во ђе и след
бе ни ка да ле ко од јед но смер ног, 
ве ћи на љу ди су и след бе ни ци и 
во ђе, вођ ство мо же по сто ја ти и 
без фор мал не и са фор мал ном 
вла шћу (стр. 31, 37). Ме ђу тим, 
ма да „ма ни пу ла тив на“ ди мен
зи ја ме ке мо ћи на из глед оста
вља ви ше про сто ра за из бор, 
ни јед на од прет ход но иден ти
фи ко ва них вр ста мо ћи ни је до
вољ на за ефи ка сно вођ ство, већ 
је по треб на спо соб ност њи хо ва 
амал га ма ци ја, еклек тич ког спа
ја ња, у де ло твор ну стра те ги ју, 
спо соб ност ко ју Нај озна ча ва 
као „па мет ну моћ“ (стр. 43).

Најл ана ли зи ра две па ра
диг ме вођ ства: нео ха ри змат ску 
и тран сфор ма ци о ну. Он у сво

ме при сту пу ха ри зми по ла зи 
од кла сич не Ве бе ро ве де фи ни
ци је (ха ри зма пред ста вља тер
мин ко ји се од но си на од ре ђе на 
свој ства лич но сти, не до ступ на 
„обич ним“ љу ди ма, у сми слу 
по себ не об да ре но сти са над
при род ним, над људ ским или 
„ба рем“ ван ред ним мо ћи ма или 
ква ли те ти ма, ко ји пред ста вља
ју осно ву за тре ти ра ње не ко га 
као во ђе, и тра је оно ли ко ду го 
ко ли ко је при зна ју след бе ни ци), 
на гла ша ва ју ћи ка ко ди ле ма о 
то ме да ли је ха ри зма ин хе рент
на осо би или од но су још увек 
ни је ап сол ви ра на на аде ква тан 
на чин. Ха ри зма по чи ва ви ше на 
лич ним и ин спи ра ци о ним мо
ћи ма во ђе, а ма ње на офи ци јел
ној по зи ци ји не ке упра вљач ке 
но мен кла ту ре, ко ја, исти не ра
ди, по не кад мо же ство ри ти при
вид ха ри зме за ина че обич не 
слу жбе ни ке, ха ри змат ске во ђе 
су вич не у ко му ни ка ци ји, фор
му ли са њу ви зи ја и по ве ре ња, 
оне слу же као при мер и упра
вља ју ути сци ма ко је су ство ри
ли (стр. 58). Нај на гла ша ва, у 
сво ме по при лич но не у бе дљи
вом из ла га њу ове па ра диг ме, да 
ха ри зма мо же би ти упо тре бљив 
кон цепт је ди на ако се у об зир 
узме да лич ни маг не ти зам мо же 
ва ри ра ти од си ту а ци је до си ту а
ци је (стр. 61).

Ње го во из ла га ње ко је се ти че 
тран сфор ма ци о ног и тран сак
ци о ног вођ ства је да ле ко успе
шни је. Док тран сак ци о но вођ
ство по чи ва на спе ци фич ним 
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сред стви ма: на гра да ма, ка зна ма 
и, уоп ште узев, лич ном ин те
ре су, а у сме ру од стра не во ђе 
по ста вље ним ци ље ви ма, до
тле тран сфор ма ци о но вођ ство 
под сти че след бе ни ке да тран
сце ди ра ју вла сти те ин те ре се 
за рад ви ших груп них ци ље ва, 
што ре зул ту је ве ћим сте пе ном 
ан га жма на не го у опо зит ној, 
„тран сак ци о ној си ту а ци ји“. 
По ред ха ри зме, тран сак ци о но 
вођ ство об у хва та и еле мен те 
ин те лек ту ал не сти му ла ци је и 
ин ди ви ду а ли зо ва не по др шке. У 
том кон тек сту, тран сфор ма ци
о но вођ ство се за сни ва на ме
кој мо ћи, док се тран сак ци о но 
вођ ство ба зи ра на твр дој мо ћи 
(стр. 6263). По На ју, тран сфор
ма ци о но вођ ство се че сто ко ри
сти да би се ука за ло и на во ђи не 
ци ље ве, и на сти ло ве ко је ко ри
сти, и на ре зул та те ко је про ду
ку је (стр. 64), без об зи ра на то 
што се ра ди о раз ли чи тим ди
мен зи ја ма (по не кад во ђе тран
сфор ми шу след бе ни ке док свет 
оста не исти или vi ce ver sa, а по
не кад упра жња ва ју тран сак ци
о ни стил за тран сфор ма ци о не 
ци ље ве). Услед то га, он су ге ри
ше да се по јам тран сфор ма ци о
но ре фе ри ра на во ђи не ци ље ве, 
док се по јам тран сфор ма тив но 
ре фе ри ра на тран сфор ма ци о
не ме то де и њи хо ве ефек те на 
след бе ни ке.

Стил во ђе би тре ба ло да од
ре ди ка ко он ко ри сти ве шти
не по ве за не са ме ком и твр дом 
мо ћи, да од ре ди про пор ци ју 

ин спи ра тив не и тран сак ци о
не ди мен зи је вођ ства. Ка да се 
ра ди о ве шти на ма по ве за ним 
са ме ком мо ћи, успе шан во
ђа тре ба да рас по ла же са: (1) 
емо ци о нал ном ин те ли ген ци
јом спо соб но шћу да се раз у ме
ју и ре гу ли шу емо ци је, об у хва
та са мо кон тро лу, ди сци пли ну 
и ем па тиј ске ка па ци те те ко ји 
омо гу ћа ва ју во ђи да ка на ли ше 
сво је вла сти те па си је и при ву
че след бе ни ке, то јест емо ци о
нал ну са мо о све шће ност и кон
тро лу, те упра вља ње од но си ма 
и вла сти том ха ри змом у раз ли
чи тим кон тек сти ма (стр. 6972); 
(2) ко му ни ка тив но шћу уме ће 
ко је ин кор по ри ра пер су а зив не 
ора тор ске на сту пе, сим бо ле или 
при ме ре, те убе дљи вост ка ко за 
„бли ске“ та ко и за дис тан ци ра
не след бе ни ке (стр. 7274); (3) 
ви зи јом ве шти ном ар ти ку ли са
ња сли ке ко ја да је сми сао од ре
ђе ној иде ји и ин спи ри ше дру ге, 
ко ја је емо ци о нал но ево ка тив на 
и при влач на и ко ја је ефи ка сна у 
сми слу хар мо ни зо ва но сти иде
а ла и спо соб но сти (стр. 7477). 
Исто вре ме но, ка да се ра ди о ве
шти на ма по ве за ним са твр дом 
мо ћи, успе шан во ђа тре ба да 
рас по ла же и са: (1) ор га ни за ци
о ним ка па ци те ти ма спо соб но
шћу да се упра вља струк ту ром, 
про то ком ин фор ма ци ја и си сте
мом на гра ђи ва ња не ке ин сти ту
ци је или гру пе, ди рект но, пре ко 
ње му од го вор них, и ин ди рект
но, пре ко ус по ста вља ња и одр
жа ва ња си сте ма ин сти ту ци је 
(стр. 7780); и (2) ма ки ја ве ли
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стич ким по ли тич ким ве шти на
ма  по ли тич ком ин те ли ген ци
јом као спо соб но шћу да се ту ђе 
сла бо сти, не си гур но сти и скло
но сти пре тво ре у вла сти ти ин
стру мент, као стра те гиј ско при
ти ска ње, спо соб ност по га ђа ња, 
те гра ђе ња и одр жа ва ња до бит
них ко а ли ци ја (стр. 8085).

Уза јам но деј ство ме ке и твр
де мо ћи, те тран сфор ма ци о ног 
и тран сак ци о ног вођ ства до
во ди до Нај о ве по став ке кон
тек сту ал не ин те ли ген ци је. 
Кон тек сту ал но вођ ство (ма ни
фе ста ци ја па мет не мо ћи) пред
ста вља спо соб ност од ре ђи ва ња 
нај бо ље раз ме ре (ком би на ци
је) ве шти на ме ке и твр де мо ћи 
у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Он 
из два ја пет ре ле вант них ди мен
зи ја кон тек сту ал не ин те ли ген
ци је: (1) кул ту ра је ре ле вант на 
и на ми кро, и на на ци о нал ном и 
на гло бал ном пла ну, јер по ста
вља кри те ри ју ме за вођ ство и 
од ре ђу је ко мо же а ко не мо же 
да бу де во ђа, па је раз у ме ва ње 
кул тур ног кон тек ста до ста ва
жно (стр. 92); (2) би тан аспект 
кон тек сту ал не ин те ли ген ци је је 
и про це на ди стри бу ци је из во ра 
мо ћи, по ред то га што во ђа мо
ра схва ти ти по ли тич ка кул ту
ру, као и фор мал ну струк ту ра 
и не пи са на пра ви ла, еле мен те 
ко ји од ре ђу ју рас по ло жи ве из
во ре мо ћи, он се мо ра, у скла
ду са тим па ра ме три ма, опре
де ли ти за тран сак ци о ни или 
тран сфор ма ци о нал ни стил (то 
јест за њи хо ву ком би на ци ју) 
као нај е фи ка сни ји ни во ан га

жма на (стр. 96, 97); (3) на ме ће 
се по тре ба и за ре ги стро ва њем 
про мен љи вих по тре ба и зах те ва 
след бе ни ка од стра не во ђе, на 
ни воу се лек ци је ауто крат ског 
или пар ти ци па тив ног до но ше
ња од лу ка (стр. 100); (4) кри зе 
пред ста вља ју не ста бил ну си ту
а ци ју у ко јој по сто ји прет ња ба
зич ним вред но сти ма, при че му 
тре ба раз ли ко ва ти ур гент не од 
ду го трај них кри за, па ефи ка сно 
вођ ство об у хва та и спе ци фич не 
на чи не ре а го ва ња у та квим си
ту а ци ја ма и при пре му за та кве 
си ту а ци је (стр. 102, 103); и (5) 
об ли ко ва ње фор мал ног и не
фор мал ног про то ка ин фор ма
ци ја, те по зна ва ње на чи на ин
тер пре та ци ја ин фор ма ци ја од 
стра не след бе ни ка та ко ђе спа
да ју у ва жне еле мен те ефи ка
сног вођ ства (стр. 105, 106).

Прoблем са ква ли фи ка ци
јом не ко га као до брог во ђе је, 
по На ју, скоп чан са упо тре бом 
ре чи до бар, ко је се по не кад упо
тре бља ва у етич ком сми слу, док 
се по не кад упо тре бља ва да би 
озна чи ла ефи ка сност (стр. 111). 
Ува жа ва ју ћи та кву кон сте ла
ци ју, Нај пред ла же да про це на 
етич но сти и ефи ка сно сти об у
хва та: ци ље ве, сред ства и по
сле ди це. Из угла ефи ка сно сти, 
до бро вођ ство зна чи: (1) на ни
воу ци ље ва урав но те же ност из
ме ђу ре ал ног и ри зи ка у ви зи ји; 
(2) на ни воу сред ста ва њи хо ву 
ефи ка сност у сми слу оства ре
ња ци ље ва; и (3) на ни воу по
сле ди ца успех у ре а ли за ци ји 
по ста вље них груп них ци ље ва, 
док из етич ког угла, до бро вођ
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ство зна чи: (1) на ни воу ци ље
ва вред ност на ме ра и ци ље ва 
(2) на ни воу сред ста ва ква ли
тет упо тре бље них сред ста ва; и 
(3) на ни воу по сле ди ца до бре 
ре зул та те за чла но ве гру пе и за 
оне ко ји то ни су (стр. 112). Нај 
оста вља мо гућ ност да пра вич
но ре ше ње не ка да ни је нај бо
ље ре ше ње (про блем „пр ља вих 
ру ку), и мо гу ће ре ше ње ви ди у 
фор си ра њу про це ду рал них или 
ин сти ту ци о нал них пра ви ла. 
При то ме, раз ви ја ње ин ту и ци је 
о про це си ма и ин сти ту ци ја ма, 
по ма га ње гру пи да од лу чи ка ко 
да од лу чу је, тре ти ра као јед ну 
од нај ва жни јих мо рал них уло га 
ко ју во ђа има (стр. 120). 

Џо зеф Нај на кра ју сво је 
књи ге да је два на ест ко ри сних 
са ве та ко ји се ти чу вођ ства и 
ко ји пред ста вља ју сво је вр сни 
кон цен тро ва ни пре глед све га 
из не тог у књи зи (стр. 147148): 
(1) до бро (ефи ка сно плус етич
ко) вођ ство је ва жно, еле ме нат 
сре ће ни је до во љан; (2) сва ко 
мо же би ти во ђа, вођ ство мо же 
да се на у чи и по сто ји на свим 
ни во и ма; (3) ефи ка сно вођ ство 
зах те ва и ви зи ју (кре а ци ју за
јед нич ких груп них ци ље ва) и 
ин тер пер со нал не/ор га ни за ци
о не ве шти не (ре а ли за ци ју за
јед нич ких груп них ци ље ва); 
(4) па мет не во ђе има ју по тре
бу и за ве шти на ма по ве за ним 
са ме ком мо ћи и за ве шти на ма 
по ве за ним са твр дом мо ћи, ни
је дан сет ве шти на ни је по не ком 
ауто ма ти зму бо љи од дру го га; 
(5) во ђе за ви се од след бе ни

ка и де ли мич но су об ли ко ва
не атри бу ци јом истих; (6) аде
ква тан стил вођ ства за ви си од 
кон тек ста, аде кват на про це на 
или ди јаг но за по тре бе за про
ме ном пред ста вља суп страт 
кон тек сту ал не ин те ли ген ци је; 
(7) уко ли ко се тре ти ра фак тор 
вре ме на, кон сул та тив ни стил 
вођ ства је „ску пљи“ али обез бе
ђу је ви ше ин фор ма ци ја, по све
ће ност оства ре њу за јед нич ких 
ци ље ва и осна жу је след бе ни ке; 
(8) ме на џе ри ни су ну жно во ђе, 
али во ђе има ју по тре бу и за ме
на џер ским и ор га ни за ци о ним 
ве шти на ма; (9) кри зно вођ ство 
зах те ва до дат не при пре ме, емо
ци о нал ну зре лост и спо соб ност 
да се раз дво ји опе ра тив ни, ана
ли тич ки и по ли тич ки ан га жман; 
(10) ин фор ма тив на ре во лу ци ја 
и де мо кра ти за ци ја су ре зул то
ва ле постмо дер ним кон тек
стом, за о кре том од ко манд ног 
ка ко оп тив ном сти лу вођ ства: 
(11) за ви со ке ре зул та те вођ
ства је по треб на стал на про ве
ра пре ва лент них усло ва у да тој 
ре ал но сти, при ку пља ње ин фор
ма ци ја и при пре ма ње за евен
ту ал не про ме не, где за про це не 
емо ци о нал на ин те ли ген ци ја и 
прак тич но зна ње зна че ви ше од 
чи сте ин те ли ген ци је; (12) ма да 
етич не во ђе ко ри сте сво ју са
вест, за јед нич ка мо рал на пра ви
ла и про фе си о нал не стан дар де, 
че сто се де ша ва да кон фликт не 
вред но сти до во де до фе но ме на 
пр ља вих ру ку, етич ке про це не 
под ра зу ме ва ју усред сре ђе ност 
на ци ље ве, сред ства и по сле ди
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це за оне уну тар и ван во ђе не 
гру пе.

Све у све му, ко ри сте ћи при
сту па чан је зик и пре ци зно по
ен ти ра не при ме ре, Нај је ус пео 
да ство ри књи гу ко ја пред ста
вља ја сан и ко хе рен тан текст за 
сту ден те и оне ко ји су за ин те
ре со ва ни за основ но раз у ме ва
ње фе но ме на вођ ства. Са дру ге 
стра не, без об зи ра на од ре ђе
не не до стат ке (ка кви су: не а
де кват на и не до вољ на ег зе ге
за нео ха ри змат ске па ра диг ме, 
пот пу ног пре не бре га ва ња па ра
диг ми вођ ства ко је ни су ба зи ра
не на мо ћи или за не ма ри ва ње 
на чи на пре но ше ња ре ле вант
них ве шти на за вођ ство), Џо
зеф Нај успе ва да ре ги стру је и 
ела бо ри ра не ке од нај ва жни јих 
мо ме на та мо дер ног при сту па 
вођ ству (по пут: пре ва зи ла же
ња кла сич них ди хо то ми ја ме ке 
и твр де мо ћи, то јест апри ор ног 
опре де ље ња за тран сфор ма ци
о но или тран сак ци о но вођ ство, 
по тен ци ра ња чи ње ни це да у 
мо дер ном дру штву чо век че сто 
има уло ге и во ђе и след бе ни ка 
или кон ста то ва ња све ма ње ва
жно сти ри гид не хи је рар хиј ске 
струк ту ре, ко ја је да нас ин ко
ро при ра на у мре же кон так та), 
отва ра ју ћи та ко ин спи ра тив
ни про стор за да ље ана ли зе и 
про у ча ва ње про ме ње не при ро
де мо ћи и вођ ства, те ме то да и 
ве шти на по треб них за во ђе ње 
мо дер них де мо крат ских ор га
ни за ци ја.
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Енер ги ја у свим сво јим об
ли ци ма у ко ји ма се ис по ља ва 
основ је функ ци о ни са ња и оп
стан ка сва ког жи вог би ћа. Та
ко ђе, енер ги ја је по треб на и за 
по кре та ње ма ши на, са мим тим 
и ин ду стриј ске про из вод ње 
као и укуп ног при вред ног раз
во ја јед ног дру штва. О ње ном 
зна ча ју го во ри и чи ње ни ца да 
су се го то во све ин ду стриј ске 
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ре во лу ци је упра во раз ли ко ва
ле по от кри ћи ма но вих из во ра 
енер ги је. Ка ко сам аутор у под
на сло ву књи ге на во ди, енер ги ја 
је „бит на раз вој на ком по нен та 
дру штва у 21. сто ле ћу“. У усло
ви ма ка да до ла зи до ис цр пљи
ва ња огра ни че них енер гет ских 
из во ра (фо сил них го ри ва), рас
по ла га ње енер гет ским ре сур
си ма и њи хов, ка ко ге о граф ски 
та ко и ге о по ли тич ки рас по ред, 
пред ста вља ју би тан услов оп
стан ка и про гре са. С об зи ром 
да су из во ри енер ги је ко ји се 
да нас ко ри сте, као што је ре
че но, огра ни че ни, њи хо ва кон
тро ла као и рас по ла га ње њи ма 
пред ста вља и бит но сред ство 
сти ца ња и одр жа ња по ли тич ке 
и еко ном ске мо ћи јед не др жа ве. 
Има ју ћи то на уму, књи га “Ге
ополитикаенергије“, ауто ра Др 
Зо ра на Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, 
на 477 стра на да је нам ја сан 
при каз ак ту ел не ге о по ли тич ке 
рас по де ле основ них енер гет
ских ре сур са као и при каз њи
хо ве сна ге да од ре ђу ју од но се 
ме ђу раз ли чи тим др жа ва ма као 
и дру гим ме ђу на род ним фак то
ри ма у про це су ге о по ли тич ког 
и ге о е ко ном ског так ти зи ра ња. 
Књи га је обо га ће на и до да ци ма 
у ви ду ма па, та бе ла и гра фи ко
на, ко ји вр ло илу стра тив но из
но се нео п ход не по дат ке ве за не 
за ис прав но раз у ме ва ње ге о по
ли ти ке енер ги је, пот кре пљу ју
ћи ар гу мен то ва но све оно што 
је ме ђу ко ри ца ма књи ге из не то. 
Књи га са др жи и ли сту акро ни
ма и скра ће ни ца, као и ве о ма 
ко ри стан “ма ли реч ник енер ги

је” на кра ју. Ово де ло, на овај 
на чин, да је зна ча јан до при нос 
раз у ме ва њу раз ло га као и на чи
на де ло ва ња и по на ша ња др жа
ва, по себ но ве ли ких си ла у то
ко ви ма свет ске по ли ти ке.

По сле кра ћег уво да у ко ме 
аутор из но си ко ли ки је зна чај 
енер ги је у сва ко днев ном жи
во ту као и по тре бе да се огра
ни че ни енер гет ски ре сур си 
са чу ва ју за бу ду ће ге не ра ци је 
пу тем одр жи вог раз во ја, под 
на сло вом „Отимање ресурса
Србији“ аутор из но си став да 
раз ло зи на сто ја ња да се део те
ри то ри је Ср би је, тач ни је Ко со
во и Ме то хи ја, из дво је из ње ног 
по ли тич ког и прав ног окви ра 
упра во ле же у ве ли кој ко ли чи
ни при род них ре сур са, пре све
га угља, ко ји ма рас по ла же ова 
ју жна срп ска по кра ји на. Аутор 
на во ди да се руд не ре зер ве Ср
би је, пре ко 60%, упра во на ла зе 
на Ко сме ту. Де таљ ни ју раз ра ду 
ова квог свог ста ва, на осно ва
ма чи ње нич них по да та ка, аутор 
да је у дру гом де лу књи ге у три
на е стој гла ви ко ја но си на зив 
„Српскаенергија“ (стра на 244).

Са ма књи га се са сто ји из 
три ме ђу соб но по ве за не це ли
не, тач ни је из три де ла. Пр ви 
део књи ге на сло вљен са „Мала
историја енергетских извора“ 
са др жи че ти ри гла ве у ко ји ма 
се на де та љан и ја сан на чин да је 
при каз от кри ћа, упо тре бе и зна
ча ја основ них из во ра енер ги је 
да на шњи це. Реч је о угљу, наф
ти, га су и ну кле ар ној енер ги ји. 
Кроз исто ри ју, аутор на во ди ка
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ко је ко ји од енер гет ских из во ра 
от кри вен, ка ко је упо тре бља ван 
и ка ко је то ути ца ло на раз вој 
од но са ме ђу раз ли чи тим др жа
ва ма у њи хо вој бор би да ове ре
сур се при сво је за се бе ка ко би 
на тај на чин обез бе ди ле на пре
дак свог дру штва. Аутор хро но
ло шки при ка зу је у ком тре нут ку 
је ко ји од енер гет ских ре сур са и 
на ко ји на чин играо до ми нант
ну уло гу у енер гет ској ма три ци, 
као и њи хо ву сме ну у њој. Као 
ве о ма бит но из два ја се те за Др 
Пе тро ви ћа Пи ро ћан ца, ко ју он 
на осно ва ма ста ти стич ких по
да та ка и ми шље ња струч ња ка 
из ове обла сти, као и са ме прак
се, за сту па. На и ме, по мно ги ма, 
про ме на енер гет ске ма три це 
по ред окре та ња об но вљи вим 
из во ри ма енер ги је, огле да се и 
у вра ћа њу угља као ње ног бит
ног из во ра. По ауто ро вом схва
та њу угаљ ће игра ти су штин ску 
уло гу у свет ској при вре ди и ње
ном бу ду ћем раз во ју. Он сма
тра да „по мно гим ин ди ци ја ма 
ис па да да ће су тра шње „цр но 
зла то би ти угаљ, а не ви ше наф
та“ (стра на 26). Из ме ћу оста лих 
ар гу ме на та за то, аутор на во ди, 
да угаљ за раз ли ку од дру гих 
енер гет ских ре сур са ни је сме
штен са мо у не ким ре ги о ни ма 
све та, већ га има у ве ћи ни њих, 
та ко ђе ње го ва це на је ста бил
ни ја јер на њу тре нут но бит но 
не ути чу гру па ци је зе ма ља као 
што је слу чај са наф том, он је 
јеф ти ни ји за ва ђе ње, а и за ли
хе су му ве ли ке. Аутор на во ди 
и кон крет не при ме ре, од но сно 
др жа ве ко је се од лу чу ју за угаљ 

као би тан из вор енер ги је, ов де 
је реч пре све га о Ује ди ње ним 
Арап ским Еми ра ти ма, Изра е лу, 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа
ва ма, а као зна ча јан из вор енер
ги је угаљ се из два ја и на европ
ском кон ти нен ту. Ис ти че се на 
при мер, да се тре нут но ви ше од 
по ло ви не елек трич не енер ги је 
у САД до би ја од угља. Основ
ни про блем ко ји се ка да је упо
тре ба угља као из во ра енер ги је 
по ста вља је сте то што је он „пр
љав“, од но сно ве ли ки за га ђи вач 
жи вот не сре ди не. У скла ду са 
тим, аутор на во ди по тре бу, али 
и то да се на по ри у из на ла же
њу тех но ло ги је ко ја ће сма њи ти 
еми си ју ште них ма те ри ја при 
ко ри шће њу угља већ чи не. Реч 
је о от кри ћу и упо тре би „тех но
ло ги је чи стог угља“.

У дру гој гла ви пр вог де ла 
књи ге са зна је мо све о исто ри ји, 
уло зи и зна ча ју наф те као но вог 
из во ра енер ги је ко ји до би ја до
ми нант ну уло гу у ње ној про из
вод њи. Ка ко сам аутор на во ди, 
от кри ћем наф те на ја вље на је 
„но ва ера, ера хи дро го ри ва, ко
ја да нас чи ни ви ше од 60% тро
ше не енер ги је у све ту“ (стра на 
35). От кри ће и упо тре ба наф те 
у мно гим ин ду стриј ским и при
вред ним гра на ма уоп ште, са со
бом до но си и број не про ме не 
на ме ђу на род ној по ли тич кој и 
еко ном ској сце ни. Аутор нај пре 
ис ти че бит ну уло гу наф те, и као 
узро ка, али и као јед ног од зна
чај них  фак то ра ко ји су ути ца ли 
на ис ход оба свет ска ра та. Др 
Пе тро вић Пи ро ћа нац ис ти че да 
је „при ро да бо га ти је об да ри ла 
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не ке ре ги о не, и тај дис па ри тет 
је зна ча јан из вор су ко ба“ (стра
на 39), у на сто ја њу да се они 
кон тро ли шу. Нај бо љи при мер 
за то су и два За лив ска ра та, на
во ди он. „Наф та по ста је оруж је, 
а Бли ски ис ток бо ји ште“, сма
тра аутор. Два су ве о ма бит на 
про це са у исто ри ји наф те као 
енер гет ског ре сур са. Је дан је сте 
на ста нак и ја ча ње мул ти на ци о
нал них ком па ни ја ко је кон тро
ли шу ње ну про из вод њу, док је 
дру ги про цес, про цес „де ко ло
ни за ци је наф те“, од но сно осни
ва ње на ци о нал них ком па ни ја и 
на ци о на ли за ци ја нафт не ин ду
стри је, чи ме се про фи ли ше бор
ба из ме ђу њих. Уло га ко ју мул
ти на ци о нал не ком па ни је игра ју 
ка да је у пи та њу про из вод ња, 
ди стри бу ци ја као и це на наф
те ве о ма је ве ли ка. На во де ћи 
при мер „Се дам се ста ра“, аутор 
ис ти че да овај кар тел кон тро ли
ше 90% свет ских хи дро го ри ва. 
Као би тан фак тор у истом овом 
прав цу аутор на во ди и Ор га ни
за ци ју зе ма ља  из во зни ца наф те 
 ОПЕК. Он ка же да „кон тро ли
са њем 40% ак ту ел не про из вод
ње, ОПЕК од лу чу је о про дај ној 
це ни и рас по де ли кво та про из
вод ње“ (стра на 42).

Да ље у овом де лу ра да да је 
се об ја шње ње кон цеп та „наф та 
хлеб на су шни“, ко јим се озна
ча ва ју при хо ди из ву че ни из 
хи дро го ри ва, ка да се на при хо
де од наф те гле да као на основ 
про спе ри те та. У осно ви овог 
кон цеп та ле жи став да се при
хо ди ма оства ре ним од про из
вод ње и про да је наф те из вр ши 

ди вер си фи ка ци ја ин ду стри је у 
зе мља ма про из во ђа чи ма и ти ме 
оси гу ра раз вој ка да наф те ви ше 
не бу де би ло. Аутор да ље да је и 
при каз бу дућ но сти наф те и ста
ња ње них ре зер ви, упо зо ра ва ју
ћи на екс пло зи ју ње не це не пре 
све га у пе ри о ду од 20022006. 
го ди не ка да је она утро стру че
на, под се ћа ју ћи нас на пе ри од 
два нафт на шо ка, као и да по
је ди не струч ња ке тре нут на си
ту а ци ја под се ћа на окол но сти 
из пе ри о да 1973. и 1979. год  и 
то све у на ја ви и мо гу ћег тре ћег 
нафт ног шо ка. У скла ду са тим, 
аутор да је и де таљ ну раз ра ду 
кон цеп та „нафт ног вр хун ца“. 
На и ме, на во ди се да „...сва ка 
про из вод ња наф те сле ди сле
де ћу ге не рал ну ше му. Про из
вод ња ра сте по сле пр вих бу ше
ња, по сти же мак си мум – „врх“ 
– ка да је око по ло ви не ре зер ви 
мо гу ћих за екс тра хо ва ње про
из ве де но, по том се про гре сив
но сма њу је до ну ле“ (стра на 
55). Су шти на ова квог при сту
па огле да се у то ме да ће у јед
ном тре нут ку на ста ти дис па ри
тет из ме ђу тра жње ко ја ра сте 
и про из вод ње ко ја се сма њу је, 
што за со бом по вла чи број не 
по сле ди це, пре све га раст це
на, а као крај ње и не ста ши це 
наф те. Аутор на во ди и по да так 
да су мно ге др жа ве већ про шле 
„вр ху нац“ про из вод ње наф те. У 
скла ду са овим, он да је и ве о ма 
ин те ре сан тан при каз бу ду ћег 
пост нафт ног све та по Др Бро
ко рен су, док то ру на у ка Уни вер
зи те та МонсЕно, у усло ви ма 
ка да до ла зи до опа да ња про из
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вод ње наф те, за ко ју се сма тра 
да пред ста вља цен трал ну уло гу 
у на шој ци ви ли за ци ји.

Тре ћа гла ва пр вог де ла књи
ге по све ће на је га су као енер
гет ском ре сур су. Ис ти чу ћи ге
о по ли тич ку ва жност при род ног 
га са, као и ње гов не про це њив 
зна чај за ин ду стри ју Др Пе
тро вић Пи ро ћа нац ис ти че бит
ност тзв. га сне ге о гра фи је, као 
и енер гет ске стра те ги је др жа ва 
про из во ђа ча и из во зни ка га са. 
Као ве о ма бит на ствар ка да је 
реч о га сној ге о по ли ти ци ис ти чу 
се за пра во га сни про јек ти, ко ји 
под ра зу ме ва ју из град њу га со во
да у ци љу оси гу ра ња до то ка га
са до крај њих по тро ша ча ра ди 
сти ца ња про фи та. Упра во ова 
област је би тан сег мент ге о по
ли тич ког так ти зи ра ња мно гих 
др жа ва у на сто ја њу до би ја ња 
и ре а ли за ци је ова квих га сних 
про је ка та, оси гу ра ва ју ћи та ко и 
за се бе енер гет ску без бед ност. 
По ауто ру, Ка спиј ски ре ги он 
има ве о ма ве ли ки зна чај ка да 
је реч о га сној ге о по ли ти ци, где 
кључ ну уло гу игра Ру ска Фе де
ра ци ја, ко ја као и ра ни је СССР 
зна да то ис ко ри сти на нај бо љи 
на чин по сво је еко ном ске и по
ли тич ке ин те ре се. Та ко ђе, као 
ве о ма зна ча јан га сни про је кат 
ко ји се на во ди у књи зи је сте и 
на сто ја ње Ира на да се пре ко 
Па ки ста на до Ин ди је до пре ма 
ње гов гас, док се САД про ти ве 
ово ме и пред ла жу дру ги, ко ји 
под ра зу ме ва из град њу наф то
во да од Турк ме ни ста на ко ји би 
пре ко Ав га ни ста на, Па ки ста на 
до пре мао наф ту Ин ди ји, а ко ји 

би био под њи хо вом кон тро лом, 
на во ди аутор. Аутор на во ди и 
при мер Швај цар ске ко ја је пр ва 
европ ска др жа ва ко ја је пот пи
са ла спо ра зум са Ира ном, на
ја вљу ју ћи та ко ско ри по че так 
функ ци о ни са ња Тран сја дран
ског це во во да. Као дру ги би тан 
га сни про је кат, аутор на во ди и 
про је кат На бу ко чи ја уло га се 
огле да у на сто ја њи ма да се у 
Евро пи сма њи за ви сност од ру
ског га са, за о би ла зе ћи Ру си ју 
пре ко Тур ске ода кле ће се Евро
пи до во ди ти цен трал но а зиј ски 
гас. Би тан еле мент га сне ге о по
ли ти ке у овом ре ги о ну чи ни и 
са рад ња Ру си је и Ира на по пи
та њу га сних про је ка та, сма тра 
Др Пе тро вић Пи ро ћа нац, ис ти
чу ћи мо гућ ност да „у бу дућ но
сти мо же да се де си да Иран ски 
гас про на ђе свој пут у Евро пу 
упра во пре ко ова два га со во да 
На бу ко и Тран сја дар ског це во
во да“ (стра на 77).  

По ред ка спиј ског ре ги о на, 
као ве о ма би тан за САД и Ру
си ју из два ја се и Ал жир, у ко ме, 
по ауто ру, ове две зе мље во де 
„хлад ни рат“ око га са. 

Би тан фак тор у про из вод
њи енер ги је је сте и ну кле ар на 
енер ги ја. Аутор у сво јој књи зи, 
ка да је реч о овој вр сти енер
ги је из ла га ње за по чи ње ис ти
ца њем ри зи ка ко је про из вод ња 
ну кле ар не енер ги је но си са со
бом. По сле ре ла тив ног де ба кла 
упо тре бе ну кле ар не енер ги је 
пре све га због не сре ћа ко је су 
се до го ди ле, као што је на при
мер Чер но биљ, упо тре ба ну
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кле ар не енер ги је, по себ но ка да 
је реч о про из вод њи стру је, све 
ви ше ра сте, сма тра аутор. Др 
Пе тро вић Пи ро ћа нац на во ди 
при мер НР Ки не ко ја је у 2010. 
го ди ни ре а ли зо ва ла из град њу 
20 ну кле ар них елек тра на, да 
би до 2012. го ди не  ре а ли зо ва
ла још 10 њих. Са дру ге стра
не, ни Ин ди ја не за о ста је ка ко 
по пла но ви ма за из град њу та
ко и по њи хо вој ре а ли за ци ји у 
по след њим го ди на ма, ис ти че 
се у књи зи. Та ко ђе, на во ди се 
и при мер Ја па на, ко ји рас по ла
же са 52 ну кле ар ке. Ка да је реч 
о  ну кле ар ној енер ги ји у Ази ји, 
али и ши ре, по ауто ру, не за о би
ла зни ге о по ли тич ки фак тор је
сте Ру си ја, пре све га са сво јим 
ура ни ју мом, као и са тех но ло
ги јом из град ње ну кле ар ки, док 
се као тре ћи свет ски из во зник 
ура ни ју ма ја вља Ни гер, на во
ди се у књи зи. По но во се ја вља 
„тр ка за ура ни ју мом у све ту“, 
сма тра аутор. Та ко ђе, ка да го во
ри мо о ну кле ар ној енер ги ји као 
не за о би ла зан ја вља се и Иран и 
ње го во на сто ја ње да гра ди и ко
ри сти ну кле ар не ре ак то ре, о че
му бит не чи ње ни це са зна је мо у 
овом де лу књи ге. Аутор из два ја 
и Фран цу ску као ве о ма бит ног 
ак те ра ге о по ли ти ке ну кле ар не 
енер ги је.

Дру ги део књи ге на сло вљен 
са „Географијаенергетскихре
сурсаи„главнииграчи“, да је ја
сну сли ку ге о граф ске рас по де ле 
енер гет ских ре сур са, као и опис 
и ана ли зу уло га и стра те ги је ко
је у ге о по ли ти ци енер ги је игра
ју по ње му „глав ни игра чи“. 

Це ла при ча за по чи ње Бли ским 
ис то ком, да би на да ље об у хва
ти ла Иран, Афри ку, Ла тин ску 
Аме ри ку, САД, Ази ју, Евро пу, 
Арк тик и по је ди нач но Иран, 
Ру си ју, али и Ср би ју.

По ла зе ћи од Бли ског ис то
ка, аутор да је опис над ме та ња 
др жа ва, као и њи хо вих мул ти
на ци о нал них ком па ни ја за ус
по ста вља њем до ми на ци је над 
екс пло а та ци јом енер гет ских 
ре сур са, пре све га наф те и га
са у овом ре ги о ну. Аутор нам 
нај пре да је исто риј ски при каз 
од но са ге о по ли тич ких ак те ра у 
ре ги о ну, ис ти чу ћи да је с кра ја 
1920их из вр ше на „свет ска рас
по де ла ле жи шта наф те и ра фи
не ри ја“ (стра на  103). У овом 
де лу књи ге, зна чај ну по зи ци ју 
за у зи ма осврт и ана ли за уло ге 
САДа у ра ту у Ира ку, на во де ћи 
као глав не раз ло ге „оку па ци је“, 
кон тро лу над енер гет ским ре
сур си ма. Др Пе тро вић Пи ро ћа
нац,  да кле,  за кљу чу је да је ово 
био „рат ра ди кон тро ле ту ђих 
енер гет ских ре сур са“ (стра на 
118). 

Као ве о ма бит ну тач ку у 
овом де лу књи ге пред ста вља и 
све ве ћа уло га и зна чај Ки не, 
ко ју она има у овом ре ги о ну. 
Из ме ђу оста лог, као нај бит ни
је, по ауто ру, из два ја се са рад
ња Ки не и Ира на у енер ге ти ци. 
Аутор ис ти че да „Ки на та ко 
из ра ња као је дан од нај ве ћих 
тр го вин ских парт не ра Ира на, 
ве ли ког про из во ђа ча наф те и 
га са“ (стра на 125). Још јед на 
ве о ма бит на од ли ка ге о по ли ти
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ке енер ги је у ре ги о ну Бли ског 
ис то ка, по ауто ру, пред ста вља и 
плод на са рад ња Ира на и Ру си је, 
ко ја је зна чај ни про да вац тех но
ло ги је Ира ну. Аутор у на став ку 
из но си мо гућ ност уче шћа Ира
на у про јек ту „На бу ко“, што по 
ње го вим на во ди ма по др жа ва и 
Тур ска. 

Сед ма гла ва у дру гом де лу 
ра да по све ће на је енер ги ји на 
Африч ком кон ти нен ту. Аутор 
сма тра да и Афри ка по ста је ве
о ма бит на у ге о по ли тич ком и 
ге о е ко ном ском над ме та њу др
жа ва у по тра зи за енер гет ским 
из во ри ма у ци љу оси гу ра ња 
сво је енер гет ске без бед но сти. 
Др Пе тро вић Пи ро ћа нац ис
ти че да је Афри ка по ста ла би
тан стра те гиј ски кон ти нент, са 
сво јим ре зер ва ма наф те, а да 
цен трал ну тач ку у ге о по ли ти
ци енер ги је на овом кон ти нен ту 
чи ни над ме та ње САД и Ки не, 
ко ја по ње му, и ов де по ста је ве
о ма би тан и до ми нан тан ге о по
ли тич ки и ге о е ко ном ски фак
тор.

Ла тин ска Аме ри ка, је по 
ауто ру, та ко ђе, је дан од ве о ма 
бит них ре ги о на у ко ме је ге о
по ли ти ка енер ги је бит на од ли
ка еко ном ских и по ли тич ких 
окол но сти. Аутор у овој гла
ви књи ге освр ће се пре све га 
на уло гу САДа у овом ре ги о
ну, од ре ђу ју ћи је као глав ног 
игра ча на енер гет ској сце ни. 
Он сма тра да ка да је реч о ге
о по ли тич ким од но си ма др жа ва 
у овом ре ги о ну зна чај но ме сто 
за у зи ма и про цес на ци о на ли за

ци је и ан ти им пе ри ја ли зма, ко ји 
за по чи ње 60их го ди на два де
се тог ве ка, где се наф та ја вља 
као глав но ору ђе ан ти а ме рич ке 
по ли ти ке. Као па ра диг ма то га, 
по ауто ру, из два ја се Ве не цу е
ла и њен пред сед ник Уго Ча вез. 
Аутор да ље на во ди и да се по
ку ша ји ин те гра ци је у Ла тин ској 
Аме ри ци вр те упра во око енер
ги је, али да то ме по сто је и зна
чај на огра ни че ња као што су, на 
при мер, ге о граф ске пре пре ке и 
дру го.

Де ве та гла ва дру гог де ла 
књи ге но си на зив „САД,отаџ
бина нафте и енергетско вла
дањесветом“, што ја сно од ре
ђу је са др жај овог де ла књи ге. 
Су шти ну аме рич ке енер гет ске 
по ли ти ке аутор ви ди у ње ном 
на сто ја њу да „обез бе ди оби ље 
енер ги је на крат ки и сред њи 
рок и да са чу ва соп стве не на
ци о нал не ре зер ве за ду ги рок“ 
(стра на 147). По ње му, Аме рич
ку енер гет ску стра те ги ју од ре
ђу је прин цип „тро ше ње ту ђе, 
штед ња сво је“. Аутор да је исто
риј ски пре глед, ка ко је и на ко је 
на чи не, пре све га, ко ри шће њем 
по ли тич ких и вој них сред ста ва, 
Аме ри ка оства ри ла сво је енер
гет ско вла да ње све том. Да ље се 
на ста вља са опи сом уло ге по је
ди них ре ги о на све та у ова квој 
Аме рич кој стра те ги ји, ка да је 
енер ги ја у пи та њу, а пре све га 
наф та. Као по себ ни из два ја ју 
се Ав га ни стан и про стор Евро
а зи је. Од ре ђу ју ћи Аме ри ку као 
„енер гет ског жан дар ма све та“, 
аутор да је при каз на чи на на ко ји 
она вр ши „енер гет ско об у зда ва
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ње“ мно гих др жа ва, а пре све га 
Ки не, на сто је ћи да је при во ли 
да при хва ти за пад на пра ви ла 
игре, од но сно тр жи шне це не на 
до ма ћем тр жи шту.

У на став ку књи ге по себ ну 
па жњу аутор по све ћу је Ази ји, 
по ла зе ћи од ста ва да са све ве
ћим при вред ним раз во јем, по
себ но ка да је реч о Ки ни, Ази
ја по ста је је дан од нај ве ћих 
по тро ша ча енер ги је. По ње му 
„У 2025. го ди ни Ази ја ће пред
ста вља ти 40% свет ске енер гет
ске по тра жње“ (стра на 169). У 
окви ру Азиј ског кон ти нен та 
аутор у сво јој књи зи да је и де
та љан опис енер гет ских ка рак
те ри сти ка од ре ђе них ре ги о на 
по је ди нач но. По себ но ме сто у 
ово ме за у зи ма ре ги он Ка спиј
ског је зе ра и Цен трал не Ази је, 
ко ји оби лу је фо сил ним го ри ви
ма. Ме ђу они ма ко ји су нај бо
га ти јим енер гет ским ре сур си ма 
аутор из два ја Турк ме ни стан и 
Ка зах стан. У ова квим усло ви
ма, ка да цен трал но а зиј ске ре
пу бли ке до би ја ју сво ју не за ви
сност од 1991. го ди не, рас па дом 
СССРа, за енер гет ске ре сур се 
Цен трал не Ази је за по чи ње но
во над ме та ње ве ли ких си ла, а 
пре све га САД, Ру си је и Ки не, 
где сва ка од њих са сво јим енер
гет ским про јек ти ма кон ку ри шу 
јед на дру гој (на при мер На бу ко 
vs. Ју жни ток), отва ра ју ћи та
ко но ве пар ти је “Ве ли ке игре“, 
сма тра Др Пе тро вић Пи ро ћа
нац.

Зна чај но ме сто ка да је реч 
о енер ги ји у Ази ји, за у зи ма НР 

Ки на, сма тра аутор. Од ре ђу ју
ћи Ки ну као „енер гет ског џи
на“ аутор да је при каз ки не ског 
ге о по ли тич ког и ге о е ко ном ског 
по на ша ња и де ло ва ња ка ко у 
Ази ји, та ко и ши ром све та, ко
је је во ђе но пре све га са ци
љем ди вер си фи ко ва ња из во ра 
енер ги је, ка ко би се обез бе дио 
да љи при вред ни раст. Ве ли ки 
при вред ни раз вој Ки не под ра
зу ме ва и по тре бу за све ве ћим 
утро шком енер ги је, а у по тра зи 
за њом Ки на не ми нов но до ла зи 
у кон ку рен ци ју са дру гим др жа
ва ма, пре све га са САД у мно
гим свет ским ре ги о ни ма, ко ји 
су бо га ти енер гет ским ре сур си
ма ис ти че се у књи зи.

Од ре ђу ју ћи Ру си ју као 
„енер гет ску су пер си лу“, де се та 
гла ва дру гог де ла књи ге упра
во је по све ће на Ру си ји и ње ној 
енер гет ској стра те ги ји и де ло
ва њу у ге о по ли тич ком и ге о е ко
ном ском обра сцу ши ром све та, 
а пре све га у ре ги о ну Ка спиј
ског је зе ра и Цен трал не Ази је. 
„Га зпром“ је глав ни ин стру
мент ру ске по ли ти ке и стра те
ги је, а енер ги ја је глав ни пра вац 
раз во ја зе мље, сма тра аутор.

Би тан фак тор ка да је реч о 
енер ги ји, ње ној про из вод њи, 
а пре све га по тро шњи је сте 
и Евро па. Су шти на, по ауто
ру, ка да го во ри мо о енер ги ји у 
Евро пи је сте ње на ра њи вост на 
енер гет ске шо ко ве и за ви сност 
од ру ске енер ги је. Ве ли ку па
жњу, аутор по све ћу је ана ли зи 
од но са Ру си је и Евро пе, и то на 
ко јим осно ва ма ови од но си по
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чи ва ју, али ка ко и у ком прав цу 
ће се они у бу дућ но сти кре та ти. 
Зна ча јан сег мент тих од но са је
сте про је кат из град ње се вер
но е вроп ског га со во да, ко ји ће 
по ве зи ва ти Ру си ју и Не мач ку, 
да би се ка сни је на ње га по ве
за ле и дру ге европ ске др жа ве, а 
аутор сма тра да упра во овај га
со вод пред ста вља ин ди ка ци ју 
но ве ге о по ли ти ке од но са Ру си
је и Евро пе.

Три на е ста гла ва дру гог де
ла књи ге по све ће на је кључ
ним пи та њи ма срп ске енер ги је. 
Аутор сма тра да ге о по ли ти ка 
енер ги је, као и ње ни бит ни игра
чи не за о би ла зе ни Ср би ју и ње
не енер гет ске ре сур се. По сле 
при ка за ге о граф ског рас по ре да 
и ко ли чи не енер гет ских ре сур
са на те ри то ри ји Ср би је, аутор 
ис ти че да су при род ни ре сур си, 
пре све га је реч о угљу, на Ко со
ву и Ме то хи ји, раз лог одва ја ња 
овог де ла срп ске те ри то ри је од 
ње, а све у све тлу „фор ми ра ња 
но ве без бед но сне ар хи тек ту
ре Ју го и сто ка Евро пе, у ко јој је 
Ср би ји на ме ње на муч на по зи
ци ја еко ном ски не ко ри сне зо не 
Евро пе“ (стра на 258). Глав ни 
играч у све му ово ме је сте, по 
ауто ру, САД са сво јом ба зом 
„Бонд стил“ на Ко со ву.

Још је дан од бит них ре ги о на 
ка да су у пи та њу из во ри енер
ги је, по ауто ру, из два ја се и „Ве
ли ки се вер“, пре све га Арк тик, 
ко ји по ње го вом ми шље њу мо
же по ста ти „дру ги енер гет ски 
Бли ски ис ток, са 30% ре зер ви 
га са и 17% ре зер ви теч не наф те 

пла не те“ (стра на 261). Зна чај ну 
уло гу у ово ме има Ба рен цо во 
мо ре, а аутор на да ље де таљ но 
опи су је де ло ва ње кључ них фак
то ра у овом ре ги о ну као што су 
Нор ве шка, Ка на да, Аме ри ка, 
Дан ска и Ру си ја.

Тре ћи део књи ге на зван је 
„Геополитичка оптерећења
енергије“, а за по чи ње упо зо
ре њем да је вре ме енер гет ске 
без бри жно сти про шло, а пи
та ње ис цр пљи ва ња по је ди них 
енер гет ских ре сур са је у сре ди
шту рас пра ва свих ре ле вант них 
фак то ра. У ова квим усло ви ма 
аутор сма тра да у ге о по ли ти ци 
енер ги је и ра сту по тра жње за 
њом сре ди шње ме сто чи ни су
прот ста вља ње „два шам пи о на“ 
ју че ра шњег САД, и су тра шњег 
Ки не, док се као два глав на 
„иза зи ва ча“ из два ја ју Ин ди ја и 
Ру си ја.

Бит на чи ње ни ца је сте и пи
та ње во де и енер ги је. Аутор 
сма тра да су про из вод ња енер
ги је и во да као ре сурс не раз дво
ји ви. Он у овом де лу књи ге да је 
опис њи хо ве ве зе.  

Ве о ма би тан чи ни лац ге о
по ли ти ке енер ги је, по ауто ру, 
из два ја се и на чин функ ци о
ни са ња тр жи шта енер ги је и 
бер зан ско по сло ва ње где он 
од ре ђу је енер ги ју „та о цем бер
зан ског ра та“, да ју ћи нам де
та љан опис функ ци о ни са ња 
бер зан ских спе ку ла ци ја и то га 
ка кав је њи хов ути цај на фор
ми ра ње це на енер гет ских ре
сур са.
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У осам на е стој гла ви књи ге 
има мо при каз фран цу ских шко
ла енер гет ске ан ти ци па ци је, 
по себ но из два ја ју ћи сту ди ју о 
енер гет ском ста њу и пер спек
ти ва ма пла не те „Из ве штај Ра
ди о ни це“, Бен жа ме на Де си ја. 
Аутор нам у на став ку да је при
каз про спек ци ја ста ња и енер
гет ске си ту а ци је у бу дућ но сти 
су бли ми ра ју ћи их ста вом да је 
су шти на свих ових пред ви ђа ња 
„у спо зна ва њу ка ко обез бе ди
ти стал ни на пре дак енер гет ске 
ефи ка сно сти, из ван пу ке тех но
ло шке оп кла де“ (стра на 309).

Упо зо ра ва ју ћи на ве ли ко 
успо ра ва ње ра ста про из вод ње 
енер ги је у све ту, док по тра жња 
за њом ра сте, аутор на во ди при
мер Дан ске као енер гет ски нај
е фи ка сни је др жа ве у Европ ској 
Уни ји. Су шти ну по ње му пред
ста вља „еко ло шко про све тљи
ва ње“ као „но ве ма те ма ти ке и 
по ли ти ке енер ги је у 21. сто ле
ћу“, а „ко ја има по тен ци ја ла да 
за поч не сле де ћу ин ду стриј ску 
ре во лу ци ју“. Ути ца ње енер ги
је на кли му као и ње не штет не 
по сле ди це те ра ју др жа ве да ме
ња ју сво је енер гет ске стра те ги
је, по ка зу је аутор. Др Пе тро вић 
Пи ро ћа нац, на во ди Европ ску 
Уни ју као при мер, за ко ју ка
же да је при о ри тет европ ске 
енер гет ске по ли ти ке раз вој об
но вљи ве енер ги је ко ја је еко ло
шки ис прав на.

У на став ку тре ћег де ла књи
ге аутор да је при каз бу дућ но сти 
енер ги је, као и ана ли зу но вих 
при сту па ње ној про из вод њи и 

по тро шњи. По ла зе ћи од ста ва 
да „ко кон тро ли ше наф ту и во
ду, кон тро ли ше и свет“ он за
кљу чу је да би у бу дућ но сти ра
то ви на мно гим по љи ма упра во 
мо гли да се во де за енер ги ју и 
при род не ре сур се и то све као 
део но ве „Ве ли ке игре“, ве ли
ких си ла. Као не ке од бит ни
јих ре ги о на у овом кон тек сту 
аутор из два ја Цен трал ну Ази
ју, Бли ски ис ток, Прид ње стро
вље, Иран, Ли бан, Афри ку и 
уоп ште но по сма тра но из два ја 
су коб бо га тог Се ве ра и си ро ма
шног Ју га.

Зна ча јан сег мент ка да се го
во ри о ге о по ли ти ци енер ги је и 
енер гет ским стра те ги ја ма др
жа ва, из два ја се и пи та ње енер
гет ске без бед но сти у свим сво
јим зна че њи ма, као и про блем 
ра сту ћих ри зи ка од те ро ри
стич ких на па да на глав не објек
те енер гет ске ин фра струк ту ре 
– це во во де, бро до ве и слич но, 
на во ди аутор. Као сла бе тач
ке и мо гу ће ме те аутор ис ти че 
оке а не и мо ре у зе, од ре ђу ју ћи 
их као „сла бе ка ри ке нафт ног 
си сте ма“, као што је на при мер 
мо ре уз Ма ла ка. Аутор нам да
је и де та љан при каз аме рич ке 
енер гет ске по ли ти ке, ко ја је по 
ње му оси гу ра на ин ста ли ра њем 
вој них ба за у ино стран ству. Та
ко ђе, по ње му, бит ну уло гу у 
оси гу ра њу пу те ва енер ги је игра 
НА ТО. 

Аутор тре ћи део књи ге за вр
ша ва при ка зом по врат ка „енер
гет ског су ве ре ни те та“, у чи јој 
осно ви за пра во сто ји про цес 
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на ци о на ли зо ва ња хи дро го ри ва, 
док се као при ме ри ово га из два
ја ју Ме две девПу тин и Ча вез и 
њи хо во на сто ја ње да ве ћин ски 
вла сник у ком па ни ја ма ко је се 
ба ве про из вод њом и ди стри
бу ци јом фо сил них го ри ва бу де 
др жа ва.

Књи гу, аутор за вр ша ва за
кључ ком да сви мо ра ју по ста ти 
све сни и „пој ми ти вре ме не ста
ја ња ре сур са у ши рем фи ло зоф
ском кон тек сту“ да би се пре ма 
њи ма од но си ли од го вор но и 
ти ме оси гу ра ли свој оп ста нак 
и оп ста нак бу ду ћих ге не ра ци ја 
као и са ме пла не те Зе мље. 
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
На ле вој стра ни у за гла вљу се на ла зи име, сред ње сло во и пре зи ме 

ауто ра, зва ње ауто ра, на зив уста но ве, фа кул те та и се ди ште. На слов ра да 
ку ца ти на сре ди ни ве ли ким сло ви ма – Bold (фонт 14). Под на сло ви се пи
шу на сре ди ни, ве ли ким сло ви ма (фонт 12) и ну ме ри шу се арап ским бро
о је ви ма. Уко ли ко под на слов са др жи ви ше це ли на, оне се та ко ђе озна ча
ва ју арап ским бро је ви ма, и то: 1.1. – ма лим обич ним сло ви ма Bold (фонт 
12). Сви тек сто ви на срп ском је зи ку тре ба да су ку ца ни ћи ри ли цом. У тек
сту су ита ли ком (кур зи вом) ис так ну те ре чи на стра ном је зи ку. Обим ра да 
не сме би ти ве ћи од 1 до 1,5 аутор ског та ба ка, (од но сно 16 до 25 стра на, 
36300 до 56725 ка рак те ра са раз ма ком).

По сле ових по да та ка сле ди сажетакко ји тре ба да са др жи од 100 до 
250 ре чи. Иза са жет ка иду кључнеречичи ји број не мо же би ти ве ћи од 10, 
док њи хо ва упо тре ба у тек сту тре ба да бу де што ве ћа. У са жет ку тре ба 
да сто ји пред мет ана ли зе, циљ ра да, ко ри шће ни ме то до ло шки при сту пи, 
ре зул та ти, за кљу чак или од ре ђе не пре по ру ке. На кра ју тек ста, по сле ли
те ра ту ре, тре ба на пи са ти ре зи ме чи ја ду жи на мо же би ти до 1/10 ду жи не 
члан ка. Аутор би у ре зи меу у струк ту и ра ном об ли ку тре ба ло да ис так не 
нај ва жни је ре зул та те и за кључ ке ис тра жи ва ња до ко јих је до шао у свом 
ра ду знат но ши ре не го у са жет ку. Сажетак,кључнеречиирезиметре ба 
пре ве сти и на ен гле ски је зик, ако је рад на ен гле ском, са же так и кључ не 
ре чи тре ба пре ве сти на срп ски је зик. Текст за ча со пис не са др жи по се бан 
увод и за кљу чак.

Текст тре ба пи са ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 12, са 
уву че ним па су си ма и про ре дом 1,5 – ћи ри лич но пи смо.

Под на слов ку ца ти у фон ту Ti mes New Ro man, ве ли чи на сло ва 14.
Фу сно те у фор ми на по ме на се да ју на дну стра не у ко јој се на ла зи 

ко мен та ри са ни део тек ста или на во ђе не ли те ра ту ре. Фу сно те су истог 
фон та као основ ни текст и тре ба их ку ца ти са ко ман дом In sert – Re fe ren
ce – Fo ot no te, а не на ме шта њем ра зних окви ра, јер је ди но на тај на чин 
мо же мо га ран то ва ти, да ће се и у пре ло му фу сно те по ја ви ти на до бром 
ме сту. При ли ком на во ђе ња фу сно та ру ко во ди ти се сле де ћим упут стви ма:

– ка да се ра ди о мо но гра фи ји фу сно та мо ра са др жа ти: име и пре
зи ме ауто ра, на слов ра да у ита ли ку, из да вач, ме сто, го ди на из да ња 
и број стра не (на при мер: Зо ран Авра мо вић, Родомрсци, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2009, стр. 15; Кри сто фер Ко кер, Су
мракзапада, До си је, Бе о град, 2006, стр. 54);

– ка да се ра ди о члан ку, име и пре зи ме ауто ра, на зив члан ка под 
на вод ни ци ма, на зив ча со пи са у ита ли ку, из да вач, ме сто из да ва ња, 
број, го ди на из ла же ња и број стра ни ца (на при мер: Ми ша Сто ја
ди но вић, „Од те о ри је со ци јал них кон фли ка та до њи хо вих ре ше
ња“, Политичкаревија,Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 
бр. 04/2009, стр. 67);
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– ка да се ра ди о збор ни ку ра до ва: име и пре зи ме ауто ра, на зив ра да 
под на вод ни ци ма, на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи
са ти при ре ђи ва ча збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња, 
број стра не (на при мер: Де ја на Вук че вић, ,,Ср би ја и при дру жи ва
ње Европ ској уни ји‘‘, у збор ни ку: Србија – политички и инсти
туционалниизазови (при ре ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу
рић), Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 239);

– из во ри са Ин тер не та, ко ји не сме ју пре ћи ви ше од 10% ко ри шће
не ли те ра ту ре, тре ба да са др же пу ну ин тер нет адре су (на при мер: 
http://sh.wi ki pe dia.org/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894).

Ли те ра ту ра тре ба да се на ла зи на кра ју ра да, ис пред ре зи меа, по ре ђа
на по азбуч ном ре ду, са сле де ћим еле мен ти ма:

– књи ге: пре зи ме и име ауто ра, на слов књи ге ита ли ком, из да вач, ме
сто из да ња, го ди на (на при мер: Су бо тић, Мом чи ло: Српскопита
њеданас, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2008);

– збор ни ци: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, 
на зив збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча 
збор ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (на при мер: Мар
ко вић, Дра ган, ,,Де мо кра ти за ци ја вла сти и упра вља ња у Ср би ји‘‘, у 
збор ни ку: Србија–политичкииинституционалниизазови(при ре
ди ли: Мом чи ло Су бо тић, Жи во јин Ђу рић), Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 2008);

– чла нак: пре зи ме и име ауто ра, на зив ра да под на вод ни ци ма, на зив 
збор ни ка ита ли ком, он да у за гра ди на пи са ти при ре ђи ва ча збор
ни ка, из да вач, ме сто из да ња, го ди на из да ња (Кне же вић, Ми лош, 
,,Вар ка европ ске хар мо ни је‘‘, Српскаполитичкамисао,Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 4/2008);

– ли те ра ту ра са Ин тер не та, ко ја не сме пре ћи ви ше од 10% ко ри
шће не ли те ра ту ре, тре ба да са др жи пу ну ин тер нет адре су (на при
мер: http://sh.wi ki pe dia.ofg/wi ki/Re vo lu ci ja).

– ар хив ска гра ђа, мо ра да са др жи на слов (од ре ђу је се та ко да од
го во ри на пи та ња: ко? ко ме? шта?) и где се на ла зи (кре ће се од 
на во ђе ња нај ве ће це ли не, а за вр ша ва са на во ђе њем нај ма ње це ли
не) (на при мер: Из ве штај Ми ни стар ства ино стра них де ла од 19. 
апри ла 1888. о по ста вље њу кон зу ла. Ар хив Ср би је, МИД, КТ, ф 2, 
р93/1894). 

Тек сто ве сла ти у штам па ном и елек трон ском об ли ку: Ин сти тут за по
ли тич ке сту ди је, Све то за ра Мар ко ви ћа 36, еmail адре са – ipsbgd@e u net.
rs
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Главни задатак рецензента је да доприносе очувању високог квалитета 

који иначе ужива наш часопис. На првом месту треба нагласити да 
рецензент не сме бити упознат са идентитетом аутора рада и обрнуто, 
аутор не сме знати идентитет рецензента. Приликом добијања рада сваки 
рецензент има рок од 20 дана да редакцији достави урађену рецензију. 
Веома је важно да рецензент буде свестан да је поступак рецензије 
поверљив, при чему се садржај рецензије не сме откривати трећој страни. 
Уколико рецензент у било ком тренутку схвати да постоји било који вид 
конфликта интереса у вези са радом који треба да рецензира потребно је 
да о томе што пре обавести редакцију. 

Приликом рецензије рукописа рецензент треба да одговори на следећа 
питања: Да ли је аутор показао у чему је оригиналност чланка? Да ли 
је аутор довољно оправдао своје тврдње? Да ли је аутор стручно/научно 
утемељио своје тезе? Да ли је рад комплетан према Упутству за ауторе? 
Којој научној области рад припада? Затим, рецензија треба да садржи 
примедбе о стручном/научном квалитету рукописа, али и сугестије за 
побољшање рукописа, уколико за то постоји потреба. 

На самом крају рецензент треба да оцени којој категорији рад припада 
(оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно 
саопштење, научна критика, односно полемика, осврти и прикази) 
и да изнесе своје мишљење о томе да ли рукопис треба да се прихвати 
у садашњем облику, да се прихвати уз сугерисане измене или да се не 
прихвати због наведених разлога у рецензији. 
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